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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

   Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah yang diwajibkan 

sebagai syarat untuk menempuh tugas akhir pada Program Sarjana Teknik Sipil 

dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. Dalam Kerja Praktek ini, 

mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi lapangan pekerjaan 

serta metode, pengetahuan, hubungan komunikasi yang diperlukan dalam proyek 

konstruksi dari tahap perencanaan, pembangunan, pemecahan masalah, hingga 

tahap penyelesaian proyek tersebut. Hal ini diharapkan agar mahasiswa dapat 

mempunyai gambaran dan menggabungkan ilmu teori yang telah dipelajari pada 

saat perkuliahan dan mengetahui cara menerapkan ilmu perkuliahan tersebut di 

proyek konstruksi. 

  Sehubungan dengan hal diatas maka penulis mengajukan dan 

melaksanakan kerja praktek di salah satu konstruksi yang sedang berlangsung di 

Pulau Batam, yaitu Proyek Pembangunan Grand Mall Batam, yang terletak di 

Jalan Pembangunan Komp Ruko Top 100 Penuin Blok C No.4 dengan pemiliknya 

adalah PT. Rezeki Putra Riau. Sedangkan untuk pelaksanaan konstruksi tersebut 

dilakukan oleh PT. Cipta Jaya Konindo dan PT. Sapta Adhi Perkasa. Dalam kerja 

praktek ini penulis mempelajari metode pelaksanaan dilapangan, manajemen 

pembangunan, dan juga struktur bangunan tersebut. 
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1.2    Ruang Lingkup 

   Pelaksanaan kerja praktek di Proyek Grand Mall Batam ini berjalan 

selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Februari 2018 hingga Mei 2018. Karena 

keterbatasan waktu maka penulis tidak dapat mengamati secara keseluruhan 

selama kerja praktek. Maka dari itu penulis membatasi kasus yang akan diamati, 

yaitu beberapa bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat kerja 

praktek berlangsung, antara lain: 

1. Struktur organisasi proyek dan peran masing masing jabatan yang 

terlibat dalam proyek pembangunan Grand Mall Batam. 

2. Metode Pelaksanaan Konstruksi Struktur bawah (Pilecap) dan struktur 

atas (Kolom, Balok, Pelat Lantai). 

3. Dokumentasi di lapangan selama proyek berlangsung. 

Didalam laporan kerja praktek ini penulis tidak membahas materi-materi sebagai 

berikut: 

1. Membahas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek. 

2. Membahas pekerjaan struktur bawah bangunan seperti pondasi. 

3. Manajemen Kontruksi. 

4. Pekerjaan Arsitektur dan Interior Bangunan. 

5. Rencana jadwal pengerjaan proyek (Scheduling).  
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1.3    Tujuan Proyek 

   Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan primer masyarakat 

semakin bertambah banyak sehingga pemilik proyek perlu melakukan 

pembangunan gedung yang lebih memadai sebagai pusat perbelanjaan di pusat 

kota.
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Sedangkan tujuan mahasiswa dalam kerja praktek di pembangunan 

proyek Grand Mall Batam ini adalah: 

1. Mahasiswa mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam 

dunia konstruksi dan materi lainnya dengan mengamati secara langsung 

di lapangan pekerjaan khususnya pada proyek konstuksi. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

di lapangan yang tidak didapatkan di perkuliahan. 

3. Mahasiswa memahami data umum proyek secara keseluruhan. 

4. Mahasiswa dapat melakukan manajemen akan pengadaan sumber daya 

manusia, dana, material, metode dan mesin dalam pelaksanaan proyek 

tersebut. 

5. Mahasiswa mampu berkomukasi dan berhubungan baik dengan pihak 

lapangan. 

6. Mahasiswa mengetahui fungsi dari pemakaian material, dan 

penggunaan mesin di lapangan. 

 

1.4    Luaran Proyek 

   Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembangunan Grand Mall Batam 

adalah: 

1. Pengamalan dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam menjalani kerja 

praktek di proyek pembangunan Grand Mall Batam tersebut. 

2. Mengimplementasikan pengalaman dan teori yang diperoleh dalam 

menjalani kerja praktek pada dunia kerja di masa kedepan. 
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3. Menerapkan hasil Analisis dan perhitungan yang dikerjakan selama 

masa pelaksanaan kerja praktek. 

4. Menganalisa masalah yang terjadi di lapangan dan memberikan solusi 

yang tepat untuk pelaksanaan proyek yang akan datang. 

 

1.5    Manfaat Proyek 

   Dari proses kerja praktek pada proyek yang dijalani oleh penulis 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak, yaitu: 

1.5.1   Bagi Instansi 

1. Instansi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan 

akademis dari kerja praktek serta mengevaluasi proyek pembangunan 

berlangsung dan laporan pengamatan merupakan sebuah referensi untuk 

kebutuhan dokumentasi proyek. 

2. Dapat meningkatkan kerja sama antar pihak Akademik dan Instansi. 

1.5.2    Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang telah didapat semasa 

perkuliahan dan juga menambah ilmu wawasan serta pengalaman kerja 

di lapangan. 

2. Mahasiswa dapat membandingkan teori yang diperoleh waktu kuliah 

dengan praktek langsung di lapangan. 

3. Mahasiswa dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam suatu 

kerjaan. 

4. Mahasiswa mampu berkomunikasi secara baik terhadap para pekerja 

dan pengawas di lapangan proyek. 
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1.5.3    Bagi Perguruan Tinggi 

1. Dapat meningkatkan hubungan kerja sama dengan baik antara 

Universitas Internasional Batam dan Instansi yang terkait. 

2. Dapat mempromosikan keberadaan Universitas Internasional Batam di 

dalam lingkungan kerja. 

 

1.6    Sistematika Pembahasan 

   Pada penulisan laporan kerja praktek ini, penulis akan membahas 

permasalahan yang terjadi pada kegiatan-kegiatan dilapangan proyek dan 

memfokuskan pembahasan dalam ruang lingkup yang berhubungan dengan 

struktur pembalokkan di pembangunan Grand Mall Batam. 

   Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis, penulis membagi 

laporan kerja praktek ini menjadi bebebapa bab, yaitu: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Pembahasan tentang latar belakang kerja praktek, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai teori-teori dan hasil penelitian mengenai ruang 

lingkup pembahasan yang pernah diteliti untuk dijadikan sebagai dasar 

referensi dalam penulisan laporan kerja praktek. 

3. BAB III: GAMBARAN UMUM PROYEK 

Membahas mengenai identitas proyek yang berhubungan dalam 

pelaksanaan pembangunan Grand Mall Batam beserta struktur 
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organinasi proyek dan di lengkapi dengan tanggung jawab masing-

masing struktur. 

4   BAB IV: METODOLOGI 

Membahas mengenai metode kerja praktek serta metode pelaksanaan 

pekerjaan yang berlangsung pada proyek pembangunan Grand Mall 

Batam. 

5. BAB V: ANALISA DATA DAN PERANCANGAN 

Membahas mengenai proses pengambilan data, analisa dan pengolahan 

data-data. 

6. BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari apa yang telah 

dilaksanakan dalam dunia kerja praktek. 
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