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KATA PENGANTAR 

 

Modul dengan judul Metode Pembuataan Kapal merupakan bahan ajar 

yang digunakan sebagai panduan teori peserta diklat Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) untuk membentuk salah satu bagian dari kompetensi 

penerapan konsep dasar pada bidang keahlian Teknik Perkapalan. 

Modul ini menekankan pada pengetahuan tentang Urutan dan Metode 

Pembuatan Kapal secara keseluruhan, yaitu mengenai pembuatan kapal 

berdasarkan sistem dan tempat tahap-tahap pembuatan kapal, penggunaan 

Mould Loft, pekerjaan-pekerjaan pada bagian Sub Assembly, pada bagian 

Assembly dan pada bagian Erection. Kegiatan belajar 1 merupakan 

pengetahuan mengenai pembuatan kapal berdasarkan sistem dan tempat. 

Kegiatan belajar 2 memuat pengetahuan tentang tahap-tahap pembuatan 

kapal. Kegiatan bela jar 3 memuat pengetahuan tentang penggunaan Mould 

Loft. Kegiatan belajar 4 memuat pengetahuan tentang pekerjaan pada begian 

Sub Assembly. Kegiatan berlajar 5 memuat pengetahuan tentang pekerjaan 

pada bagian Assembly. Kegiatan belajar 6 memuat pengetahuan tentang 

pekerjaan pada bagian Erection. 

Modul ini terkait dengan modul-modul lain dan merupakan 

pengetahuan awal yang harus diketahui dan dipahami oleh peseta diklat. 

 

  

 Jakarta, 

 An. Direktur Jenderal 

 Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan, 

 

 

 

 Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto 

 NIP. 130 675 814 
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PETA KEDUDUKAN MODUL 

 

Unit Kompetensi 
Kode Modul No 

Kode Nama dan Durasi 
A.20.01 
8 jam 

A.20.02 
8 jam 

A.20.03 
10 jam 

A.20.04 
12 jam 

A.20.05 
10 jam 

1 
s/d 
8 

A. Menggambar Teknik 
Dasar 

A.20.06 
12 jam 

A.20.07 
10 jam 

A.20.08 
14 jam 

  

  
B.20.01 
8 jam 

B.20.02 
30 jam 

B.20.03 
16 jam 

B.20.04 
30 jam 

B.20.05 
20 jam 

B.20.06 
36 jam 

B.20.07 
40 jam 

B.20.08 
24 jam 

B.20.09 
40 jam 

B.20.10 
40 jam 

9 
s/d 
19 

B. Menguasai kerja 
bangku 

B.20.11 
30 jam 

    

  
C.20.01 Mengenal jenis-jenis kapal  25 jam 
C.20.02 Rencana garis  42 jam 
C.20.03 Floodable length 32 jam 
C.20.04 Perlengkapan kapal 48 jam 
C.20.05 Jenis dok dan fungsinya 30 jam 
C.20.06 Sistem pembangunan kapal 30 jam 

20 
21 
22 
23 
24 
 
25 
26 

C. Konsep dasar 
perkapalan 

C.20.07 Urutan dan metode 
pembuatan kapal 

25 jam 

  
27 
s/d 
30 

D. Memotong dng 
pembakar potong 
oksigen-asetilin 

D.20.01 
24 jam 

D.20.02 
32 jam 

D.20.03 
24 jam 

D.20.04 
24 jam 

 

  
31 
s/d 
34 

E. Menguasai dasar-2 
pengelasan 

E.20.01 
24 jam 

E.20.02 
48 jam 

E.20.03 
32 jam 

E.20.04 
32 jam 

 

  
35 
s/d 
37 

F. Pekerjaan kayu F.35.01 
10 jam 

F.35.02 
30 jam 

F.35.03 
60 jam 

  

 
38 
& 
39 

G. Menggunakan 
perkakas 
Kerja tangan 

G.35.01 
60 jam 

G.35.02 
60 jam 

   

  
H.35.01 
28 jam 

H.35.02 
34 jam 

H.35.03 
34 jam 

H.35.04 
26 jam 

H.35.05 
26 jam 

H.35.06 
26 jam 

H.35.07 
26 jam 

H.35.08 
28 jam 

H.35.09 
26 jam 

H.35.10 
34 jam 

40 
s/d 
52 

H. Menggunakan mesin 
kerja kayu 

H.35.11 
36 jam 

H.35.12 
24 jam 

H.35.13 
26 jam 
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I.35.01 
29 jam 

I.35.02 
20 jam 

I.35.03 
20 jam 

I.35.04 
20 jam 

I.35.05 
20 jam 

53 
s/d 
61 
 

I. Konstruksi kapal 
kayu 

I.35.06 
46 jam 

I.35.07 
30 jam 

I.35.08 
16 jam 

I.35.09 
20 jam 

 

  
62 
& 
63 

J. Merawat komponen 
kapal kayu 

J.35.01 
20 jam 

J.35.02 
24 jam 

   

        
K.35.01 
16 jam 

K.35.02 
16 jam 

K.35.03 
58 jam 

K.35.04 
36 jam 

K.35.05 
56 jam 

64 
s/d 
73 

K. Memelihara dan 
memperbaiki 
Kapal kayu K.35.06 

28 jam 
K.35.07 
28 jam 

K.35.08 
56 jam 

K.35.09 
56 jam 

K.35.10 
56 jam 

        
74 
s/d 
76 

L. Merakit komponen 
kapal kayu 

L.35.01 
42 jam 

L.35.02 
70 jam 

L.35.03 
60 jam 

  

        
77 
s/d 
81 

M. Mengerjakan 
pekerjaan di bengkel 
kapal kayu 

M.35.01 
112 jam 

M.35.02 
140 jam 

M.35.03 
112 jam 

M.35.04 
140 jam 

M.35.05 
210 jam 

        
82 
s/d 
86 

N. Mengerjakan kapal 
fibre glass 

N.35.01 
58 jam 

N.35.02 
60 jam 

N.35.03 
112 jam 

N.35.04 
58 jam 

N.35.05 
140 jam 
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PERISTILAHAN / GLOSARIUM 

 

 

Bulkhead : Sekat kedap air yang memisahkan antar ruang satu 

dengan ruang yang lain. 

Mould Loft  : Pekerjaan menggambar bentuk badan kapal 

maupun konstruksinya dalam skala 1:1 pada lantai 

gambar. 

Sub Assembly : Pekerjaan menggabungkan beberapa komponen 

kecil menjadi komponen yang lebih besar.  

Assembly : Pekerjaan menggabungkan beberapa komponen 

besar menjadi suatu bagian dari kapal. 

Erection  : Pekerjaan menggabungkan beberapa bagian dari 

kapal hingga menjadi satu kapal utuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. DESKRIPSI 

Metode Pembuataan Kapal merupakan modul teori berisikan 

tentang pemahaman pembuataan kapal berdasarkan sistem, tempat dan 

tahap pembuatan kapal. 

Modul ini terdiri dari 6 kegiatan belajar yang mencakup: Metode 

Pembuatan Kapal berdasarkan sistem dan tempat, tahap pembuatan 

kapal, pekerjaan pada bagian Mould Loft, Sub Assembly, Assembly, dan 

Erection. Dengan menguasai modul ini diharapkan siswa mampu 

menjelaskan dan memahami  Urutan dan Metode Pembuatan Kapal. 

 

B. PRASYARAT 

Untuk melaksanakan modul Metode Pembuatan Kapal memerlukan 

kemampuan awal yang harus dimiliki siswa, yaitu sebagai berikut: 

? Siswa  dapat menjelaskan secara rinci jenis-jenis kapal. 

? Siswa telah memahami jenis dok dan fungsinya. 

 

C. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

Langkah–langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul ini 

adalah sebagai berikut. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul ini: 

1. Bacalah tujuan akhir dan tujuan antara dengan seksama. 

2. Bacalah lembar informasi pada setiap kegiatan belajar dengan 

seksama. 

3. Lakukan pemahaman pada setiap kegiatan belajar dengan seksama. 

4. Jawablah setiap pertanyaan pada tes formatif untuk masing-masing 

kegiatan belajar, cocokkan dengan kunci jawaban yang telah tersedia.  

5. Jawablah setiap pertanyaan pada soal-soal evaluasi, kemudian 

cocokkan dengan kunci jawaban yang telah tersedia.  
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D. TUJUAN AKHIR 

Pembelajaran dalam modul ini diharapkan menghasilkan siswa atau 

peserta didik yang dapat menjelaskan: 

1. Tahap-tahap pembuatan 

2. Macam-macam pekerjaan dibagian Mould Loft. 

3. Macam-macam pekerjaan dibagian Sub Assembly. 

4. Macam-macam pekerjaan dibagian Assembly. 

5. Macam-macam pekerjaan dibagian Erection. 

 

E. KOMPETENSI 

Setelah menyelesaikan pembelajaran dalam modul ini, siswa didik 

telah mempunyai kemampuan menjelaskan pengertian setiap bagian dari 

tahap-tahap pembuatan dan macam-macam metode pembuatan kapal 

secara keseluruhan. 

 

F. CEK KEMAMPUAN 

Untuk menjajaki siswa didik tentang pengetahuan dan ketrampilan 

yang berkaitan dengan isi modul ini, dapat dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan tentang; Metode pembuatan kapal, Tahap pembuatan kapal 

kapal, pekerjaan bagian Mould Loft, Sub Assembly, Assembly, dan 

Erection. 

Apabila yang bersangkutan telah dapat menyelsaikan tugasnya 

dengan baik dan benar, maka yang bersangkutan boleh langsung 

mengikuti tes untuk mendapatkan sertifikat, tanpa mengikuti pembe-lajaran 

dalam modul ini. 
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BAB II 

PEMBELAJARAN 

 
A. RENCANA BELAJAR SISWA / PESERTA DIDIK 

Jenis 
Kegiatan 

Tanggal Waktu 
Jam 

Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Tanda Tangan 
Guru 

Proses 
Pembuatan 
Kapal 

 
3 kelas 

  

Tes Formatif 1  1 kelas   

Tahap-tahap 
Pembuatan 

 
3 kelas 

  

Tes Formatif 2   1 kelas   

Bagian Mould 
Loft,  

 
3 

Ruang 
Gbr. 

  

Tes Formatif 3  1 Ruang 
Gbr. 

  

Bagian Sub 
Assembly 

 
3 

Ruang 
Gbr. 

  

Tes Formatif 4   1 Ruang 
Gbr. 

  

Bagian 
Assembly 

 
3 Ruang 

Gbr. 
  

Tes Formatif 5   1 Ruang 
Gbr. 

  

Bagian 
Erection 

 
2 Ruang 

Gbr. 
  

Tes Formatif 6  1 Ruang 
Gbr. 

  

Evaluasi  2 Ruang 
Gbr. 
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B. KEGIATAN BELAJAR 

1. KEGIATAN BELAJAR 1:  PROSES PEMBUATAN KAPAL  

Tujuan Kegiatan Pembelajar 1: 

Dalam kegiatan belajar metode pembuatan kapal siswa diutamakan 

mengenal proses pembuatan kapal berdasarkan sistem dan berdasarkan 

tempat. 

 

Uraian Materi 1: 

Pada umumnya metode atau cara dalam proses pembuatan kapal 

terdiri dari dua cara yaitu cara pertama berdasarkan sistem, cara kedua 

berdasarkan tempat. 

Proses pembuatan kapal berdasarkan sistem terbagi menjadi tiga macam: 

1. Sistem seksi 

2. Sistem block seksi 

3. Sistem block 

 

Pengertian seksi, block seksi dan block. 

1. Sistem seksi adalah sistem pembuatan kapal dimana bagian-bagian 

konstruksi dari tubuh kapal dibuat seksi perseksi. (perbagian) 

contoh: seksi bulkhead (sekat kedap air) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1:  Seksi bulkhead 
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Keuntungan dan kerugian sistem seksi: 

Keuntungan: 

a. Tiap seksi dapat dibangun dalam waktu yang bersamaan 

tergantung kapasitas kerja bengkel. 

b. Waktu pembangunannya lebih pendek. 

c. Kualitas produksi lebih unggul disbanding sistem konfrensional. 

d. Mutu dari tiap seksi dapat dikontrol secara rinci. 

Kerugian/kekurangan sistem seksi: 

a. Kekuatan pada kapal tergantung pada perencanaan pembagian 

badan kapal menjadi beberapa seksi dan juga teknik 

penyambungan antara dua buah seksi. 

b. Pengerjaan lebih sulit karena dalam proses penggabungan 

antara seksi memerlukan ketepatan ukuran yang prima. 

 

2.  Sistem block seksi adalah sistem pembuatan kapal dimana bagian-

bagian konstruksi dari kapal dalam fabrikasi dibuat gabungan seksi-

seksi sehingga membentuk block seksi, contoh bagian dari seksi-seksi 

geladak, seksi lambung dan bulkhead dibuat menjadi satu block seksi. 

 

3. Sistem block adalah sistem pembuatan kapal dimana badan kapal 

terbagi beberapa block, dimana tiap-tiap block sudah siap pakai 

(lengkap dengan sistem perpipaannya). 

 

 

 

Gambar 1.2:  Blok-blok seksi dalam pembangunan kapal. 

Gambar proses kerja pembangunan kapal: 

 

 

 

 

Disain Fabrikasi Assembly 
Block Joint 
or Erection 

Peluncuran 
dgn ship lift 

Out Fitting 

1     2    3         4          5 
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Pada bagian desain mencakup pekerjaan-pekerjaan antara lain 

penggambaran bagian-bagian konstruksi dan perhitungan atau 

perancangan–perancangan, selanjutnya gambar rencana gading-gading 

skala 1 : 1 di mould Loft, penandaan dalam proses pembuatan kapal 

dilakukan di bengkel. 

Berdasarkan tempatnya, pembuatan kapal dibagi menjadi dua macam: 

a. Fabrication adalah semua pekerjaan pembuatan kapal yang dikerjakan 

diluar tempat peluncuran dimana badan kapal dimasukkan dalam air. 

b. Erection adalah semua pekerjaan pembuatan kapal yang dikerjakan di 

tempat dimana kapal akan diluncurkan. Dalam hal ini pembuatan baik 

berupa seksi, block seksi, dan block semuanya dilakukan/dikerjakan di 

tempat tersebut. 

Rangkuman 1:  

? Proses pembuatan kapal terdiri dari dua cara : 
a. Berdasarkan sistem  
b. Berdasarkan tempat 

? Proses pembuatan kapal berdasarkan sistem terdiri dari : 
a. Sistem seksi 
b. Sistem blok  seksi 
c. Sistem blok 

? Proses pembuatan kapal berdasarkan tempat terdiri dari : 
a. Fabrication 
b. Erection 

Tugas 1: 

1. Jelaskan metode pembuatan kapal berdasarkan tempat pembuatannya? 

2. Jelaskan metode pembuatan kapal sistem block seksi? 

3. Jelaskan urutan proses pembuatan kapal ! 

Tes Formatif 1: 

1. Jelaskan perbedaan pembuatan kapal antar sistem seksi dan block? 

2. Jelaskan keuntungan dan kerugian metode pembuatan kapal dengan 

sistem seksi? 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 1: 

1. Sistem seksi adalah sistem pembuatan kapal dimana bagian-bagian 

konstruksi dari tubuh kapal dibuat seksi perseksi. (per-bagian) 

sedangkan sistem blok adalah sistem pembuatan kapal dimana badan 

kapal terbagi beberapa block dan block ini sendiri sudah lengkap 

Dimana tiap-tiap block sudah siap pakai (lengkap dengan sistem 

perpipaannya). 

2. Keuntungannya adalah tiap seksi dapat dibangun dalam waktu yang 

bersamaan tergantung kapasitas kerja bengkel, waktu pembangunan 

nya lebih pendek, kualitas produksi lebih unggul dibandingkan sistem 

konfrensional dan mutu dari tiap seksi dapat dikontrol secara rinci. 

Sedangkan kerugian/kekurangan sistem seksi adalah kekuatan pada 

kapal tergantung pada perencanaan pembagian badan kapal menjadi 

beberapa seksi dan juga teknik penyambungan antara dua buah seksi. 

Pengerjaan lebih sulit karena dalam proses penggabungan antara seksi 

memerlukan ketepatan ukuran yang prima. 

Lembar Kerja 1: 

Buatlah rancangan seksi double bottom, dengan alat dan bahan sebagai 

berikut: 

1. Kertas tulis (buku)     1 buah 

2. Kertas gambar A3    1 lembar 

3. peralatan menulis dan menggambar  1 set 

4. Mesin hitung (kalkulator)   1 buah 

Langkaah Kerja 

1. Siapkan kertas tulis. 

2. Siapkan kertas gambar. 

3. Siapkan peralatan gambar. 

4. Buatlah rincian bagian-bagian dari double bottom. 

5. Gambarkan konstruksi seksi double bottom, lengkap dengan 

penjelasan urutan pengerjannya. 

6. Laporkan hasil pekerjaan anda kepada guru/tutor. 
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2. KEGIATAN BELAJAR 2 :  TAHAP-TAHAP PEMBUATAN KAPAL  

Tujuan Kegiatan Pembelajar 2: 

Dalam kegiatan belajar metode pembuatan kapal siswa diutamakan 

mengenal tahap-tahap pembuatan kapall, meliputi tahap pembuatan awal, 

tahap pembuatan perakitan awal, tahap perakitan dan tahap 

pembangunan. 

 

Uraian Materi 2: 

Dalam pembangunan kapal selalu mengikuti pentahapan sabagai 

berikut: 

1. Tahap Pembuatan Awal. 

Dalam tahap ini pekerjaan yang utama adalah pembentukan pelat 

yang dilakukan dengan pembersihan, penandaan, pemotongan, 

pembengkokkan, dan lain sebagainya. 

2. Tahap Perakitan Awal. 

Sebagian dari pelat dinding setelah dibuat biasanya langsung 

dikirimkan ke tempat perakitan. Tetapi konstruksi dalam seperti 

kerangka geladak atau dasar biasanya dirakit tersendiri lebih dahulu 

dalam tahap perakitan mula atau awal. Dalam tahap ini biasanya 

digunakan cara pengelasan tangan, pengelasan gaya berat, pengelasan 

rendam dan sebagianya. Apabila kapal kayu maka dilakukan proses 

penyambungan atau pengeleman. 

3. Tahap Perakitan. 

Ada tahap perakitan semua komponen baik yang datang dari 

pembuatan maupun dari perakitan awal dirakit menjadi kotak-kotak 

perakitan (dilas/dilem atau penyambungan). Pada kapal baja 

penyambungan antara kotak-kotak perakitan dilakukan dengan 

menggunakan las busur rendam otomatis.  

Dalam hal mengikat kerangka dan pelat dinding digunakan las 

tangan atau las gaya berat dengan elektroda khusus untuk pengelasan 

datar. Disamping cara pengelasan diatas digunakan juga cara lain 
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tergantung dari bagian-bagian yang disambung dan posisi 

pengelasannya. 

4. Tahap Pembangunan. 

Kotak-kotak yang sudah dirakit kemudian disusun diatas 

galangan dengan bantuan mesin angkat (crane). Setelah diatur kotak-

kotak tersebut kamudian dilas dengan menggunakan dua macam cara 

pengelasan baik dengan las biasa maupun dengan las otomatik khusus. 

 
Gambar 2.1:  Proses Pembuatan Kapal 

 

Sesuai dengan fungsinya untuk membangun kapal, maka sebuah gakangan 

kapal pada umumnya memiliki peralatan-peralatan seperti terlihat pada 

gambar 2.2 dan gambar 2.3 berikut. 
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Gambar 2.2:  Denah pelataran galangan kapal yang umum. 

 

Keterangan: 
1. Dok kering 

2. Pembangkit tenaga 

3. Bengkel kayu (tingkat 1) 

4. Kantor 

5. Peralatan perakitan 

6. Tempat sandar 

7. Bengkel perakitan 

8. Tempat perakitan Kotak 

9.  Pembangkit gas 

10. Bengkel perakitan  

11. Gudang 

12.Ruang penyetel  

13.Bengkel perakitan mula 

14. Bengkel pembuatan 

15. Bengkel penandaan 

16. Bengkel pemotongan 

17. Bengkel penyetelan 

18. Kantor utama 

19  Bengkel galvanisasi 

20. Stasion listrik 

21. Bengkel model kayu 

22. Kantor perencana 

23.Ruang cetakan (tingkat 2) 

24. Bengkel listrik 

25. Bengkel ketel 

26. Gudang bahan dasar 

27. Bengkel takel 

28. Bengkel tempa 

29. Ruang pompa 

30. Ruang alat perakit 

31. Bengkel tembaga 

32. Tempat latihan 

33. Bengkel cat 
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Gambar 2.3:  Denah peralatan dari galangan kapal 

Keterangan: 
1. Kantor umum 

2. Kantor perencana 

3. Ruang makan 

4. Bengkel pembuatan 

5. Bengkel perakitan 

6. Peralatan perakitan 

7 Mesinpengangkat 150 T 

8. Mesin pengangkat 120 T 

9.  Mesin pengangkat 80 T 

10. Mesin pengangkat 30 T 

11. Mesin pengangkat 10 T 

12. Mesin pengangkat  300 T 

26.  Ruang kompresor 

27.  Bengkel perakitan anjungan 

28.  Bengkel  cat 

29.  Bengkel pipa 

30.  Tempat penyimpanan alat 

31.  Bengkel instrumen 

32.  Tempat bahan 

33.  Bengkel omponen 

34.  Pembangkit tenaga 

35.  Tangki air 

36.  Pusat gas 

37.  Kantor konstruksi lambung 
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13. Mesin perangkat 200 T 

14. Dok 1 

15. Dok 3 

16. Dok 2 

17.  Penyimpanan kotak lambung 

18.  Tempat penyimpanan bahan 

19.  Ruangan pelayanan sosial 

20.  Unit pipa 

22.  Bengkel pipa 

22.  Bengkel peralatan 

23.  Bengkel cat 

24. Gudang komponen dan instrumen 

25.  Ruang makan 

38.  Penyimpanan baja 

39.  Bengkel reparasi 

40.  Sandaran penyetel 

41.  Sandaran reparasi 

42.  Sandaran bongkar 

43. Ruang pelayanan social 

44.  Bagian reparasi 

45.  Rumah dok 

46.  Pusat latihan 

47.  Ruang olah raga 

48.  Kolam renang 

49.  Lapangan bola basket 

49. Lapangan olah raga 

 

Rangkuman 2:  

Tahap-tahap pembuatan kapal terdiri dari: tahap pembuatan awal, tahap 

perakitan awal, tahap perakitan dan tahap pembangunan. Tahap-tahap ini 

tidak bisa terlewatkan salah satunya. 

 

Tugas 2: 

1. Apa perbedaan tahap perakitan awal dan tahap perakitan ? 

2. Sebutkan aktifitas pembuatan kapal pada Tahap Pembangunan? 

 

Tes Formatif 2: 

1. Sebutkan beberapa tahap – tahap pembuatan kapal? 

2. Sebutkan aktifitas yang harus dilakukan pada tahap pembuatan awal? 

 

Kunci Jawaban Tes Formatif 2: 

1. Tahap-tahap pembuatan kapal antara lain tahap pembuatan, tahap 

perakitan awal, tahap perakitan dan tahap pembangunan. 

2. Aktifitas yang dilakukan pada tahap pembuatan awal sebagai  pekerjaan 

yang utama adalah pembentukan pelat yang dilakukan dengan 

pembersihan, penandaan, pemotongan, pembengkokkan, dan lain 

sebagainya 
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Lembar Kerja 2: 

Rencanakanlah tahapan pengerjaan pembangunan kapal untuk galangan 

kapal yang tidak memiliki fasilitas crane besar (hanya punya dengan 

kemampuan 5 ton), dengan mempergunakan alat dan bahan berikut: 

1. Alat tulis   1 set 

2. Mistar lurus    1 buah 

3. Mistar siku   1 pasang 

4. Buku tulis   1 buah 

5. Kertas gambar A3  1 lembar 

 

Langkah Kerja 

1. Susunlah peralatan yang dimiliki oleh galangan kapal. 

2. Rencanakan urutan pengerjaannya. 

3. Jelaskan bagian mana dalam tahap pengerjaan yang perlu perhatian 

khusus supaya pekerjaan selesai tepat pada waktunya. 

4. Laporkan hasil pekerjaan anda kepada guru/tutor. 
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3. KEGIATAN BELAJAR 3:  MOULD LOFT 

Tujuan Kegiatan Pembelajar 3: 

Pembelajaran dalam kegiatan belajar 3 metode pembuatan kapal ini, 

siswa diberikan penjelasan tentang mould loft yaitu menggambar bentuk 

badan kapal  dalam skala 1:1 , yang akan dipergunakan untuk membuat 

mal pembentukan gaading atau mal untuk pemotongan pelat sesuai bentuk 

maupun konstruksi dalam gambar perancangan. 

 

Uraian Materi 3: 

Tugas dari mould loft adalah menggambar bentuk badan kapal maupun 

dalam skala 1:1 pada lantai gambar, meliputi gambar seluruh gading-

gading kapal dan perletakan senta, serta gambar bentangan dari pelat 

kapal. 

 

Fasilitas yang dibutuhkan: 

- Sebuah lantai gambar yang terbuat dari papan dengan dasar warna 

yang agak gelap, misalnya hijau dan harus terlindungi dalam gedung. 

- Material-material pembuat rambu, yang biasa dipakai adalah kayu 

plywood, tripleks, kertas film/transparan dan bilah kayu yang mudah 

dilengkungkan. 

- Besi dan ganjal pemberat. 

- Alat-alat gambar misalnya penggaris, jangka, meteran dll. 

- Sipatan, yaitu benang yang dipergunakan untuk membuat garis lurus 

dengan cara menghentakkannya, sehingga akan meninggalkan suatu 

garis lurus karena benang diberi zat pewarna (cairan lem putih atau 

warna lain). 

- Alat tulis cairan pewarna. 

- Alat-alat perkayuan misalnya mesin bor, mesin potong, palu dan paku. 

 

Tujuan Penggambaran Skala 1:1 

Dengan tergambarnya bentuk badan kapal/konstruksi kapal dalam 

skala 1:1 maka akan didapat bentuk badan kapal yang akurat dan ukuran 
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konstruksi kapal yang tepat, sehingga dalam proses pembangunannya 

segala ukuran yang terpakai sudah tepat dan tidak ada kesalahan bentuk 

maupun ukuran. Hal ini sangat diperlukan oleh pihak pelaksana, untuk 

menunjang kemudahan pelaksanaan dan kualitas hasil pekerjaan. 

Dari hasil penggambaran berupa bentuk-bentuk dan ukuran yang 

sebenarnya, akan dipindahkan dalam bentuk mal/template yang lengkap 

dengan data-data ukuran serta data -data yang lainnya, yang akan 

diserahkan ke bagaian fabrikasi untuk dibuatkan komponen-komponen 

sesuai bentuk dan ukuran pada template masing-masing. 

Dalam penggambaran bentuk badan kapal sesungguhnya, tidak selalu 

sepanjang ukuran kapal seluruhnya, terutama untuk daerah tengah (paralel 

middle body). Hal ini dilakukan untuk penghematan tempat, pekerjaan. 

Dapat pula gambar-gambar digambar secara menumpuk, untuk mengatasi 

kesulitan membaca gambar yang menumpuk maka digunakan warna cat 

yang berbeda. 

 

Gambar-gambar pada mould loft: 

1. Lines plan. 

2. Bentangan/bukaan kulit. 

3. Segala detail konstruksi yang diperlukan. 

4. Dan gambar lain yang dianggap diperlukan, karena kesulitan pembuatan 

mal bila tidak disediakan gambar ukuran sebenarnya.  

Urutan kerja di Mould Loft: 

Working Drawing 

 

Body Plan 

Pre Drawing 

          Trace 

 Plate Joint    Film    Marking List  Bending Form  

 

Checking 



                                                                                                                            Urutan dan Metode Pembuatan Kapal 

SMK Bidang Perkapalan Program Keahlian Pembangunan Kapal Kayu dan Fibre Glass  16 

Checking  

 

Issue 

 

Key Plan 

 

Fairing 

 

  Working Drawing  Landing 
 

Yard Plan     Body Plan 

    

Mould Loft 

 

Plate Joint Film Marking List         Bending Form 

 

Marking           Bending 

 

Cutting 

 

  Assembly 

Gambaar 3.1:  Urutaan rangkaian kerja di mould loft. 

 

Rangkuman 3 : 

? Tugas dari mould loft adalah menggambar bentuk badan kapal maupun 

konstruksinya dalam skala 1:1 pada lantai gambar. 

? Tujuan Penggambaran skala 1:1 adalah untuk mencapai bentuk badan 

kapal yang akurat dan ukuran konstruksi kapal yang tepat, sehingga 

dalam proses pembangunannya segala ukuran yang terpakai sudah 

tepat dan tidak ada kesalahan bentuk maupun ukuran. 
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Tugas 3: 

1. Jelaskan fasilitas yang dibutuhkan pada mould loft ! 

2. Jelaskan gambar-gambar pada mould loft ! 

 

Tes Formatif 3: 

1. Jelaskan fungsi mould loft ! 

2. Jelaskan tujuan penggambaran skala 1:1 pada mould loft ! 

 

Kunci Jawaban Tes Formatif 3: 

1. Fungsi dari Mould Loft adalah menggambar bentuk badan kapal 

maupun konstruksinya dalam skala 1:1 pada lantai gambar 

2. Tujuan penggambaran skala 1:1 pada mould loft adalah untuk 

mendapatkan bentuk badan kapal yang akurat dan ukuran konstruksi 

kapal yang tepat, sehingga dalam proses pembangunannya segala 

ukuran yang terpakai sudah tepat dan tidak ada kesalahan bentuk 

maupun ukuran. 

 

Lembar Kerja 3: 

Buatlah mal untuk gading-gading kapal beserta bracketnya untuk gading-

gading tertentu (misal Gd. No.30) dari sebuah kapal, agar teman anda di 

bengkel pelat tidak kesulitan dalam membuat gading-gading tersebut. 

 

Alat dan bahan 

1. Alat tulis untuk penandaan  1 set. 

2. Mistar gulung   1 buah. 

3. Kayu      secukupnya. 

4. Papan     1 buah. 

5. Palu     1 buah 

6. paku      secukupnya. 

7. Gergaji tangan   1 buah. 

8. Mal kayu (elastis)   1 buah. 

9. Working drawing   1 set. 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

A. Gunakan pakaian kerja. 

B. Ingatlah aturan keselamatan kerja untuk kerja manual. 

C. Berhati-hatilah dalam melakukan pekerjaan. 

D. Lakukanlah dengan tertip dan runtut sesuai urutan kerja. 

 

Langkah Kerja 

1. Perhatikan betul gambar di mould loft, terutama pada gambar rencana 

gading-gading yang akan anda buat malnya. 

2. Pasangkan kepala paku tepat pada garis gading yang di mal. 

3. Taruhlah papan bahan mal diatas paku-paku tersebut dan pukullah 

sehingga kepala paku berbekas pada papan. 

4. Gambarkan bentuk gading-gading pada papan mengikuti bekas paku 

dengan memperhatikan working drawing. 

5. Lakukanlah pemotongan papan untuk membuat mal. 

6. Lakukan hal yang sama untuk membuat mal bracketnya. 

7. Setelah selesai, bersihkan dan simpan peralatan yang anda gunakan. 

8. Laporkan hasil pekerjaan anda kepada guru/tutor. 
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4. KEGIATAN BELAJAR 4:  SUB ASSEMBLY  

Tujuan Kegiatan Pembelajar 4: 

Pembelajaran dalam kegiatan belajar 2 metode pembuatan kapal, 

siswa diberi penjelasan tentang proses didalam sub assembly yaitu 

menggabungkan beberapa komponen kecil menjadi komponen block. 

Uraian Materi 4:  

Tugas dari bagian sub assembly adalah menggabungkan beberapa 

komponen kecil menjadi komponen block antara lain: 

- Pemasangan stiffener pada pelat sekat. 

- Pembuatan Wrang. 

- Penyambungan dua lembar pelat atau lebih. 

- Membantu tugas bagian assembly. 

 

Fitting. 

 

pelat pelat 
Benda kerja dibalik dan digojing, 
kemudian dilakukan las menyeluruh 

 
Pemasangan stiffener pada pelat sekat: 

- Stiffener diletakkan pada posisinya dengan tanda yang ada di pelat. 

- Diadakan las ikat. 

- Setelah tepat diadakan pengelasan menyeluruh. 

Secara garis besar bagian Sub Assembly dibedakan menjadi dua bagian: 

a. Fitting (penyetelan) 

b. Welding (pengelasan) 

Sedangkan bagian Assembly dibagi menjadi: 

a. Plate Joinning 

b. Fitting 

c. Welding 

d. Pointing 
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Sub Assembly/Assembly. 

Fitting : Penyetelan bagian-bagian yang akan disambung hingga sesuai 

dengan tanda yang telah ada sebelum dilaksanakan pengelasan. 

Welding : Proses penyambungan material baik 2 atau lebih secara manual, 

semi otomatis dan  otomatis. 

 

fitting Benda kerja dibalik 
Las kunci Las menerus 

digerinda 

 

Gambar 4.1:  Proses pengelasan 

 

a. Manual Electric Welding 

Penyambungan 2 logam sengan cara memanaskan hingga melebur 

menjadi satu dab sebagai logam pengisis diambil dari elektroda, 

pengoperasian dengan tangan. 

Penggunaan manual electric welding ini untuk menyambung komponen 

konstruksi yang terletak dalam posisi yang tak dapat dicapai oleh 

penggunaan peralatan las yang otomatis. 

 

b. Automatic Electric Welding 

Digunakan untuk mengelas benda-benda yang datar permukaannya dan 

cukup panjang jarak pengelasannya. 

 

c. Acetyline Welding 

Penyambungan dua buah logam dengan jalan meleburkan kedua ujung 

logam dan diikuti oleh pengisian kawat logam pengisi. Panas yang 
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digunakan berupa campuran 02 dan gas Acetiline dan dengan bantuan 

penekanan dan panas dari campuran atau nyala didua gas tersebut, 

penggunaan las acetylene dalam proses assembly (sub assembly dan 

assembly) ini hanya untuk pelat-pelat dengan ketebalan 6 mm. 

 

Pada pengelasn secara otomatis, pasir yang digunakan sebagai 

pelindung adalah pasir OK FLOX. 

 
 

Rangkuman 4:  

? Tugas dari bagian sub assembly adalah menggabungkan beberapa 

komponen kecil menjadi komponen block. 

? Secara garis besar bagian Sub Assembly dibedakan menjadi dua 

bagian:Fitting (penyetelan) dan Welding (pengelasan). 

? Sedangkan bagian Assembly dibagi menjadi:Plate Joinning, Fitting, 

Welding, dan Pointing 

 

Tugas 4: 

1. Jelaskan pemasangan stiffener pada pelat ! 

2. Jelaskan pekerjaan pada bagian:  

a. Fitting ! 

b. Welding ! 
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Tes Formatif 4: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sub assembly ! 

2. Jelaskan pekerjaan apa saja yang dilakukan pada bagian sub assembly!  

Kunci Jawaban Tes Formatif 4: 

1. Yang dimaksud sub assembly adalah menggabungkan beberapa 

komponen kecil menjadi komponen block antara lain: Pemasangan 

stiffener pada pelat, Pembuatan Wrang, Penyambungan dua lembar 

pelat atau lebih dan Membantu tugas bagian assembly. 

2. Pekerjaan yang dilakukan pada sub-assembly yaitu penyetelan bagian-

bagian yang akan disambung hingga sesuai dengan tanda yang telah 

ada sebelum dilaksanakan pengelasan (Fitting) dan proses 

pemyambungan material baik 2 atau lebih secara manual, semi otomatis 

dan otomatis (Welding). 

Lembar Kerja 4: 

Buatlah urutan pekerjaan pemasangan stiffener pada pelat sekat dalam 

membuat sekat kedap air dengan alat dan bahan berikut: 

1. Alat tulis   1 set 

2. Mistar lurus    1 buah 

3. Mistar siku   1 pasang 

4. Buku tulis   1 buah 

5. Kertas gambar A3  1 lembar 

6. Gambar kerja   1 set 

Langkah Kerja 

1. Perhatikan gambar kerja konstruksi sekat. 

2. Buatlah urutan kerjanya. 

3. Perhatikan gambar kerja, dimana saudara harus meletakkan las-las 

ikat untuk persiapan las selanjutnya. 

4. Buatlah gambar dengan penjelasannya urutan pengerjaannya sesuai 

rancangan yang anda susun. 

5. Laporkan hasil pekerjaan anda kepada guru/tutor. 
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5. KEGIATAN BELAJAR 5:  ASSEMBLY 

Tujuan Kegiatan Pembelajar 5: 

 Pembelajaran dalam kegiatan belajar 4 metode pembuatan kapal, siswa 

diberikan penjelasan tentang proses assembly  dimana pekerjaan yang 

dilakukan oleh bagian assembly adalah pemasangan frame pada kulit, 

penggabungan beberapa wrang, penggabungan dua block (grand 

assembly). 

 

Uraian Materi 5:  

Pekerjaan yang dilakukan oleh bagian assembly adalah sebagai berikut: 

- Penggabungan beberapa wrang. 

- Penggabungan seksi menjadi sebuah blok. 

- Penggabungan dua block (grand assembly) 

 

Dari seluruh pekerjaan dibagian assembly akan diadakan pemeriksaan oleh 

badan yang berwenang di perusahaan galangan maupun oleh Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI). 

Bengkel  QC      QA      KI      Ship Owner 

 

Prosedur Pemeriksaan 

 

Plate joining 

     Welding 

     Fitting 
     Structure check 

   Welding 

    Welding check 

   Pointing 
    Painting 

     Ke bagian Erection 

 



                                                                                                                            Urutan dan Metode Pembuatan Kapal 

SMK Bidang Perkapalan Program Keahlian Pembangunan Kapal Kayu dan Fibre Glass  24 

Akibat pengelasan akan timbul penarikan (deformasi) biasanya 

deformasi ini yang diukur adalah antara stiffener dengan stiffener atau 

antara penguat satu dengan penguat lainnya misal jarak antara deck 

girder jarak perubahan maksimum 0,6 cm harus dilakukan perbaikan 

(biasanya pemanasan). 

 

Tanda untuk margin (cadangan) 

Margin/cadangan adalah kelebihan pelat yang diberikan pada 

setiap sambungan block atau sambungan-sambungan lain yang 

dianggap perlu, umumnya ditulis + 20 + 30 + 10 dan sebagainya. 

Dimana pada rambunya sendiri (dari mould loft) hanya ditulis sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Sedangkan pada markingnya diberi kelebihan + 20 mm 

 

 

 

 

 

 

Pemotongan dilakukan baik secara manual, semi otomatis ataupun 

otomatis. 

Pemeriksaan yang dilakukan oleh QC adalah memeriksa mutu 

pekerjaan baik kekuatan, letak dan sebagainya.  Sedangkan QA 

memeriksa hasil pekerjaan yang telah jadi dan pemeriksaan dilakukan 

setelah QC melaksanakan tugasnya. 

NAI + 20 
 
 Rambu 

20 mm 
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Pemeriksaan yang dilakukan oleh BKI adalah memeriksa apakah 

pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan memenuhi persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

 

Rangkuman 5:  

Pekerjaan yang dilakukan oleh bagian assembly adalah: 

- Penggabungan beberapa wrang. 

- Penggabungan seksi menjadi sebuah blok. 

- Penggabungan dua block (grand assembly). 

Seluruh pekerjaan dibagian assembly akan diadakan pemeriksaan oleh 

badan yang berwenang di perusahaan galangan maupun oleh Biro 

Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan prosedur pemeriksaan: 

 

Plate joining 

     Welding 

     Fitting 
     Structure check 

   Welding 

    Welding check 

   Pointing 
    Painting 

     Ke bagian Erection 

 

Tugas 5: 

1. Jelaskan prosedur pemeriksaan pada bagian assembly ! 

2. Jelaskan perbedaan tugas QC dan QA ! 

3. Gambarkan dan jelaskan tanda untuk margin (cadangan) ! 

 

Tes Formatif 5: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian assembly ! 

2. Pekerjaan apa saja yang dilakukan pada bagian assembly ! 
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Kunci Jawaban Tes Formatif 5: 

1. Bagian dari assembly adalah pemasangan frame pada kulit, 

penggabungan beberapa wrang dan penggabungan dua blok (grand 

assembly). 

2. Pekerjaan yang dilakukan pada assembly adalah penggabungan 

pelat (fitting) dan pengelasan (welding) 

 

Lembar Kerja 5: 

Buatlah urutan pekerjaan penyambungan pelat sekat dengan double bottom 

dalam merangkai membuat blok dengan alat dan bahan berikut: 

1. Alat tulis    1 set 

2. Mistar lurus    1 buah 

3. Mistar siku   1 pasang 

4. Buku tulis    1 buah 

5. Kertas gambar A3  1 lembar 

6. Gambar kerja    1 set 

Langkah Kerja 

1. Perhatikan gambar kerja konstruksi sekat dan double bottom. 

2. Buatlah urutan kerjanya. 

3. Perhatikan gambar kerja, dimana saudara harus meletakkan las-las 

ikat untuk persiapan las selanjutnya. 

4. Buatlah gambar dengan penjelasannya urutan pengerjaannya sesuai 

rancangan yang anda susun. 

5. Laporkan hasil pekerjaan anda kepada guru/tutor. 
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6. KEGIATAN BELAJAR 6 :  ERECTION 

Tujuan Kegiatan Pembelajar 6: 

Pembelajaran dalam kegiatan belajar 5 metode pembuatan kapal, 

siswa diberikan penjelasan tentang proses erection yaitu pekerjaan 

pembangunan badan kapal yang terakhir. 

Uraian Materi 6: 

Erection merupakan pekerjaan pembangunan badan kapal yang 

terakhir. Pada pekerjaan ini blok-blok yang telah selesai dikerjakan oleh 

bagian assembly digabung (disambung/joint) menjadi satu sehingga 

terbentuklah badan kapal keseluruhan. 

Dalam penggabungan block satu dengan block lainnya diperlukan 

pekerjaan awal yaitu pemasangan kupingan, papan pranca, penandaan dll. 

Secara garis besar pekerjaan pada bagian erection dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

-   Preparation, meliputi pekerjaan pemasangan kupingan, guide plate, 

marking dan pemasangan papan-papan pranca. 

-  Adjusting, meliputi pekerjaan leveling, atau penyamaan, cutting of 

allowance. 

-   Fitting atau penyetelan dimana pada pekerjaan ini dibutuhkan peralatan 

seperti gerinda, gajung dll. serta dilaksanakan pekerjaan heating untuk 

menghilangkan deformasi atau tegangan sisa setelah terjadi 

pengelasan. 

-   Welding.atau proses pengelasan. 

Pengecekan/pemeriksaan pada erection: 

Structure check, welding, tekanan air dan udara untuk pengecekan 

tanki, ukuran kapal serta painting check.  

 

Di Indonesia, biasanya setelah kapal memungkinkan untuk diluncurkan, 

kapal diluncurkan (tempat erection bisa digunakan untuk membangun kapal 

berikutnya), pekerjaan selanjutnya bisa dilaksanakan di atas dok apung 
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atau di dalam dok gali. Oleh karenanya pengedokan tidak bisa kita lewatkan 

dalam pembelajaran modul ini. 

 

Rencana pengedokan (docking plan) 

Dalam pengedokan perlu merencanakan dengan baik meliputi: 

1. Marking posisi ganjel dilantai dock. 

2. Meletakkan ganjel-ganjel (umumnya tepat pada gading-gading, 

gading besar dan side girder) dan juga harus tepat pada center 

kapal. 

3. Menentukan ketinggian ganjel dan jarak antar ganjel. 

4. Fitting. 

5. Pemasangan stopper dengan kemiringan 60° sebelum dilaksanakn 

peletakan ganje l-ganjel (no.2) maka dilaksanakan adjusting 

(pelurusan). 

Gambar-gambar yang diperlukan: 

1. Docking Plan 

2. Working drawing (untuk pekerjaan lanjutan). 

3. Marking list (untuk pekerjaan lanjutan). 

 

Rangkuman 6 : 

? Erection merupakan pekerjaan pembangunan badan kapal yang 

terakhir. Pada pekerjaan ini blok-blok yang telah selesai dikerjakan oleh 

bagian assembly digabung (disambung/joint) menjadi satu sehingga 

terbentuklah badan kapal keseluruhan 

? Pengecekan/pemeriksaan pada erection meliputi structure check, 

welding, tekanan air dan udara, ukuran kapal dan painting check. Dalam 

penggabungan block satu dengan block lainnya diperlukan pekerjaan 

awal meliputi : Preparation, Adjusting, Fitting dan Welding. 

? Gambar yang dipakai adalah Docking Plan, Working drawing dan 

Marking list 
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Tugas 6: 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bagian erection ! 

2. Jelaskan pekerjaan apa saja yang dilakukan pada bagian ! 

 

Tes Formatif 6: 

1. Jelaskan rencana pengedokan dan gambar-gambar yang dipakai ! 

2. Jelaskan jenis-jenis pengecekan/pemeriksaan pada bagian erection ! 

 

Kunci Jawaban Tes Formatif 6: 

1. Rencana pengedokan (docking plan) antara lain Marking posisi ganjel 

dilantai dock, meletakkan ganjel-ganjel (umumnya tepat pada gading-

gading, gading besar dan side girder) dan juga harus tepat pada center 

kapal, menentukan ketinggian ganjel dan jarak antar ganjel, fitting, 

Pemasangan stopper dengan kemiringan 60° sebelum dilaksanakn 

peletakan ganjel-ganjel (no 2) maka dilaksanakan adjusting (pelurusan) 

yaitu adjusting I dan II (tentang port dan side) 

Sedangkan gambar-gambar yang dipakai: Docking Plan, Working 

drawing, Marking list. 

 

2. Jenis-jenis pengecekan/pemeriksaan pada bagian erection meliputi 

structure check, welding, tekanan air dan udara, ukuran kapal dan 

painting check. 

 

Lembar Kerja 6: 

Buatlah urutan pekerjaan penyambungan satu blok dengan blok yang lain 

dengan alat dan bahan berikut: 

1. Alat tulis   1 set 

2. Mistar lurus    1 buah 

3. Mistar siku   1 pasang 

4. Buku tulis   1 buah 

5. Kertas gambar A3  1 lembar 

6. Gambar kerja   1 set 
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Langkah Kerja 

1. Perhatikan gambar kerja konstruksi. 

2. Buatlah urutan kerjanya. 

3. Perhatikan gambar kerja, dimana saudara harus meletakkan las-las ikat 

untuk persiapan las selanjutnya. 

4. Buatlah gambar dengan penjelasannya urutan pengerjaannya sesuai 

rancangan yang anda susun. 

5. Laporkan hasil pekerjaan anda kepada guru/tutor. 
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BAB III 

EVALUASI 

 
Untuk mengetahui belajar siswa didik, perlu diadakan tes formatif, 

motorik maupun produk dari hasil belajar siswa. Dan untuk modul ini, dilakukan 

dengan memberikan soal tes sebagai berikut : 

Soal Evaluasi : 

1. Jelaskan metode pembuatan kapal berdasarkan: sistem dan tempatnya ! 

2. Jelaskan tahap-tahap pembuatan kapal ! 

3. Jelaskan fungsi dan tujuan penggambaran pada mould loft ! 

4. Jelaskan pelaksanaan pekerjaan apa saja yang dilakukan pada sub 

assembly dan assembly ! 

5. Prosedur pemeriksaan apa saja yang dilakukan pada bagian assembly ! 

6. Jelaskan pekerjaan apa saja yang dilakukan pada bagian erection ! 

7. Jelaskan jenis-jenis pemeriksaan pada bagian erection ! 

Kunci Jawaban Soal Evaluasi : 

1)   Proses pembuatan kapal berdasarkan sistem/cara terbagi 3 macam: 

a. Sistem seksi b. Sistem block seksi c. Sistem block 

Pengertian seksi, block seksi dan block (berdasarkan sistem) 

1.  Sistem seksi adalah sistem pembuatan kapal dimana bagian-bagian 

konstruksi dari tubuh kapal dibuat per seksi. 

 contoh: seksi bulkhead 

 Keuntungan dan kerugian metode seksi adalah (lihat catatan). 

2. Sistem seksi block adalah sistem pembuatan kapal dimana bagian-

bagian konstruksi dan bahan kapal dalam fabrikasi dibuat gabungan 

seksi-seksi sehingga membentuk block seksi. 

 contoh: bagian dari seksi-seksi geladak, seksi lambung dan bulkhead 

dibuat satu block seksi. 

3. Sistem block adalah sistem pembuatan kapal dimana badan kapal 

terbagi beberapa block dan block ini sendiri sudah komplit. 

 Gambar proses kerja pembangunan kapal: 
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Keuntungan: 

1.  Tiap seksi dapat dibangun dalam waktu yang bersamaan tergantung 

kapasitas kerja bengkel. 

2. Waktu pembangunannya lebih pendek. 

3.  Kualitas produk lebih unggul dibanding metode/sistem konvensioanl. 

4. Mutu dari tiap seksi dapat dikontrol secara dinci. 

Kerugian: 

Kekuatan badan kapal tergantung pada perencanaan pembagian 

badan kapal menjadi beberapa seksi dan juga teknik menyambung 

/mengelas sambungan antara 2 buah seksi. Pengerjaan lebih sulit karena 

proses menggabung antar seksi memerlukan ketepatan ukuran yang prima. 

Proses pembuatan kapal berdasarkan tempat terbagi 2 macam: 

1.  Fabricatioan adalah semua pekerjaan pembuatan kapal dikerjakan 

diluar tempat peluncuran dimana badan kapal dibuat. 

2.  Erection adalah semua pekerjaan pembuatan kapal dikerjakan ditempat 

peluncuran baik berupa seksi, block dan block seksi semuanya 

dilakukan/dikerjakan ditempat peluncuran.   

2) Tahap-tahap pembuatan kapal: 

1. Tahap pembuatan 

Dalam tahap ini pekerjaan yang utama adalah pembentukan pelat 

yang dilakukan dengan pembersihan, penandaan, pemotongan, pembeng-

kokan dan lain sebagainya. 

2. Tahap perakitan mula 

Sebagian dari pelat dinding setelah dibuat biasanya langsung 

dikirimkan ke tempat peakitan. Tetapi konstruksi dalam seperti kerangka 

geladak atau dasar biasanya dirakit tersendiri lebih dahulu dalam tahap 

Design Fabrikasi Assembly 

Out Fitting 

Erection 

Peluncuran kapal 
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perakitan mula. Dalam tahap ini biasanya digunakan cara pengelasan 

tangan, pengelasan gaya berat, pengelasan rendam dan lain sebagainya. 

3. Tahap perakitan 

Pada tahap perakitan komponen baik yang dari pembuatan maupun 

dari perakitan mula dirakit dan dilas menjadi kotak-kotak rakitan. 

Penyambungan antara kotak-kotak rakitan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan las busur rendam otomatik. Dalam hal ini mengikatkan 

kerangka dan pelat dinding digunakan las tangan atau las gaya berat 

dengan elektroda khusus untuk pengelasan datar.  

4. Tahap pembangunan 

Kotak-kotak yang sudah dirakit kemudian disusun diatas galangan 

dengan bantuan mesin angkat. Setelah diatur kotak-kotak tersebut lalu dilas 

dengan menggunakan bermacam-macam cara pengelasan baik dengan las 

biasa maupun dengan las otomatik khusus.   

3) Fungsi dan tujuan penggambaran pada mould loft 
Dengan tergambarnya bantuk badan kapal/konstruksi kapal dalam 

skala 1:1 maka akan didapat bentuk badan kapal yang akurat dan ukuran 
konstruksi kapal yang tepat, sehingga dalam proses pembangunannya 
segala ukuran yang terpakai sudah tepat dan tidak ada kesalahan bentuk 
maupun ukuran. Hal ini sangat diperlukan oleh pihak pelaksana, untuk 
menunjang kemudahan pelaksanaan dan kualitas hasil pekerjaan. 

Dari hasil penggambaran berupa bentuk-bentuk dan ukuran 
sebenarnya, akan dipindahkan dalam bentuk mal/template yang lengkap 
dengan ata-data ukuran serta data teknis lainnya, yang akan diserahkan 
kebagian fabrikasi untuk dibuatkan komponen-kompoenen sesuai bentuk 
dan ukuran pada template masing-masing. 

4) Tugas dari bagian sub assembly adalah menggabungkan beberapa 

komponen kecil menjadi komponen block antara lain: 

- Pemasangan stiffener pada kulit pelat 

- Pembuatan Wrang 

- Penyambungan dua lembar pelat 

- Membantu tugas bagian assembly 
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5) Prosedur pemeriksaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Secara garis besar pekerjaan  pada bagian erection dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

- Preparation, meliputi pekerjaan pemasangan kupingan, guide plate, 

marking dan pemasangan papan-papan pranca. 

- Adjusting, meliputi pekerjaan leveling, atau penyamaan, cutting of 

allowance. 

- Fitting atau penyetelan dimana pada pekerjaan ini dibutuhkan peralatan 

seperti gerinda, gajung dll. Serta dilaksanakan pekerjaan heating untuk 

menghilangkan deformasi atau tegangan sisa setelah terjadi 

pengelasan. 

- Welding 

 

7) Pengecekan/pemeriksaan pada erection  

Structure check, welding, tekanan air dan uara untuk pengecekan tangki. 

Plate joining 

Welding 

Fitting 

Welding 

Structure Check 

Welding Check 

Erection 

Painting 

Painting Check 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 
 Modul ini disusun untuk menghasilkan satu tahap kompetensi kerja yang 

dikukuhkan dengan suatu sertifikat. 

 

Sertifikat yang merupakan bukti hasil pembelajaran modul ini dapat 

diperoleh dari asosiasi melalui lembaga pendidikan resmi dan sah menurut 

hukum seperti Sekolah Menengah Kejuruan dan yang sejenisnya. 

 

Selanjutnya apabila peserta didik atau peserta diklat berkehendak atau 

berminat untuk mempelajari jenjang atau modul berikutnya, sebaiknya sesuai 

bidang dan nomor kode modul lanjutannya sesuai dengan urutan modul yang 

tercantum dalam peta kedudukan modul. 
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