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I. Kompetensi: 

Setelah mengikuti mata kuliah praktik pengecatan ini, diharapkan mahasiswa dapat 

membongkar & memasang, memeriksa, merawat, memperbaiki, mendiagnosis, 

merancang & memodifikasi Body Kendaraan 

II. Sub Kompetensi: 

Setelah mengikuti praktik persiapan permukaan ini, diharapkan mahasiswa: 

1. mampu mengidentifikasi kerusakan yang terjadi pada bodi kendaraan 

2. mampu memilih dan melakukan teknik perbaikan yang akan dilakukan untuk 

persiapan permukaan 

3. mampu memperbaiki dan atau mengganti panel-panel yang mengalami kerusakan 

untuk persiapan permukaan 

4. mampu menggunakan alat-alat perbaikan bodi kendaraan dengan benar dan efektif. 

III. Alat dan Bahan: 

1. paint remover (untuk mengelupas permukaan cat) 

2. amplas (sandpaper) dengan grit # 60 hingga # 80 

3. dollly dengan berbagai jenis dan ukuran.  

4. palu 

5. straight edge (alat untuk menentukan kelurusan pada bodi kendaraan). 

6. Peralatan pengelasan 

IV. Keselamatan Kerja: 

1. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil dan lingkungan kerja. 

2. menggunakan peralatan sesuai fungsinya dan selalu menjaga semua peralatan 

dalam kondisi bersih 

3. menggunakan alat-alat keselamatan kerja sewaktu bekerja 

4. berhati-hati terhadap bahan-bahan yang beracun dan membahayakan kulit. 
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V. Langkah Kerja: 

1. Letakkan kendaraan yang akan diperbaiki ditempat yang memiliki intensitas cahaya 

cukup (sekitar 1500 luks sampai 3000 luks), atau ruangan yang cukup mendapat 

sinar matahari. 

2. Identifikasilah permukaan yang akan dicat, mengenai kondisi cat yang sekarang, 

agar proses pengecatan dapat berjalan dengan sempurna. 

3. Gunakan kain lap yang dibasahi dengan thinner lacquer, dan gunakan untuk 

mengelap permukaan yang akan dicat. Cermati hasiLnya, apabila cat tidak luntur 

dalam lap, maka termasuk cat bake atau urithane. Bila hasilnya luntur, maka cat 

termasuk lacquer, maka perlu pekerjaan yang lebih sulit lagi, tetapi harus dilakukan. 

 

4. Lakukan penilaian perluasan kerusakan dengan menggunakan flourescent pada 

panel yang dinilai mengalami kerusakan, kemudian ukur areanya dan berikan tanda 

khusus kerusakan. 

5. Untuk menentukan daerah permukaan yang tidak rata, lakukan penilaian dengan 

menggunakan sentuhan dengan telapak tangan dengan arah maju-mundur yang 

akan memberikan kepekaan terhadap kerataan permukaan, (jangan menggerakkan 

tangan kesamping yang akan menyebabkan kepekaan kurang). Proses ini dilakukan 

pada area yang agak luas. 

6. Lakukan penilaian dengan menggunakan straight edge pada permukaan yang dinilai 

mengalami kerusakan dan ukurlan besar penyimpangannya, juga berikan tanda 

kerusakan yang terjadi. 

7. Kelupaslah cat yang akan diperbaiki dengan paint remover secukupnya, apabila akan 

dilakukan perbaikan secara keseluruhan, atau gunakan amplas dengan grit # 60 

hingga # 80 menggunakan sander/ tangan jika hanya akan melakukan perbaikan 

pada bidang tertentu saja. (pengamplasan sander dengan kemiringan sekitar 200 bila 

rusak kecil dan dengan kemiringan 600  bila parah). 
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8. Buatlah featheredging (yaitu lapisan yang dibuat landai pada pertemuan cat lama 

dengan cat yang dikelupas, untuk mencegah timbulnya garis cat setelah top coat) 

dengan lebar sekitar 30 mm. Hati-hati jika mengerjakan featheredging di dekat garis 

karakter, yang akan dapat menyebabkan kerusakan, lapisi dengan tape (isolasi). 

9. Lakukan perbaikan panel kendaraan dengan menggunakan alat-alat yang tepat, 

misalkan dolly, impact punch, pick hammer, dengan teknik dan penggunaan tenaga 

yang tepat. 

10. Gunakan teknik perbaikan bodi dengan teknik on-dolly dan off-dolly bila terdapat 

permukaan yang cembung atau cekung. 

 

 

 

 

 

 

teknik on-dolly       teknik off-dolly 

11. Jika permukaan memerlukan pengelasan, karena permukaan mengalami keropos, 

maka lakukan pemotongan pada bagian bodi yang rusak, ganti dengan plat yang 

baru. 

12. Jika permukaan plat bodi kendaraan mengalami deformasi, melengkung atau 

berubah bentuk, bisa Anda lakukan teknik pemanasan dengan bantuan alat-alat 

pengelasan (misal: teknik hot srinking) 

13. Kembalikan panel-panel bodi yang telah dilepas. 

 


