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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Latar Belakang Kerja Praktik 

Kerja praktik adalah mata kuliah yang wajib ditekuni oleh setiap 

mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di 

Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional 

Batam. Kerja praktik ini dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rentang waktu tiga 

bulan dengan cara mengikuti serta mengobservasi secara langsung setiap tahapan 

proses pekerjaan konstruksi pada proyek tersebut. Jenis proyek konstruksi 

diutamakan sesuai dengan bidang studi yang ditekuni. Hasil pengamatan diketik 

dan dicetak dalam suatu Laporan Kerja Praktik di bawah bimbingan dosen 

pembimbing, diperiksa dan didiskusikan dengan dosen pembimbing, serta 

disahkan oleh ketua program sarjana Teknik Sipil. 

Kerja praktik ini memberikan mahasiswa kesempatan untuk memperoleh 

pengalaman dan wawasan mengenai proyek konstruksi mulai dari saat proses 

perencanaan berlangsung sampai dengan tahap penyelesaian sehingga mahasiswa 

mampu mengaplikasikan dan melakukan studi komparatif mengenai teori-teori 

yang telah dipelajari di meja kuliah dengan kondisi nyata yang ada di lapangan 

serta mengerti tahapan-tahapan proses berjalannya konstruksi maupun hal-hal 

yang berkaitan dengan bidang konstruksi. 
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Berdasarkan pada persyaratan untuk pembangunan proyek gedung 

minimal 4 lantai maka penulis mengajukan dan melaksanakan kerja praktik di 

Proyek Pembangunan Apartemen One Residence. Pemilik dan penyelenggara dari 

proyek ini adalah PT. Retzan Indonusa dengan pelaksana konstruksi struktur 

arsitektur & plumbing dilaksanakan oleh PT. Recta Construction yang merupakan 

salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi. Pendirian 

bangunan apartemen ini diselesaikan sampai dengan ketinggian 30 lantai. 

Penulis diharapkan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam 

menangani permasalahan yang terjadi di lapangan proyek serta melihat segala 

kemungkinan metode kerja yang efektif dalam penyelesaian tantangan yang ada. 

Selama pelaksanaan kerja praktik ini, mahasiswa juga berpeluang untuk lebih 

mengenal jenis tantangan yang akan dihadapi dengan langkah-langkah yang harus 

dilakukan serta mengenal proses menciptakan lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman sehingga siap menghadapi tuntutan dibidang pekerjaan Teknik Sipil 

secara nyata. 

1.1.2 Latar Belakang Proyek 

Kota Batam didominasi oleh kawasan yang dikhususkan sebagai 

perindustrian dan pelabuhan bebas yang berbatasan langsung dengan negara 

Singapura yang menjadikan perekonomian Kota Batam bertumbuh secara pesat. 

Pertumbuhan perekonomian kota Batam tersebut menjadikan kota Batam sebagai 

tempat yang sangat berpotensi bagi para investor lokal dan asing. 

Segala peluang yang ada di Kota Batam juga menjadi pemicu bagi 

penduduk dari tempat lain di Indonesia untuk menetap di Kota Batam. 

Pertambahan jumlah penduduk yang pesat juga menjadi permasalahan sendiri 
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dalam pengelolaan lahan yang terbatas untuk menghindari kenaikan nilai tanah 

dan habisnya lahan di kota Batam. 

Mengatasi permasalahan di Kota Batam tersebut, maka PT. Retzan 

Indonusa mengembangkan lahan yang tersedia menjadi daerah residensial secara 

vertikal. Pembangunan Apartemen One Residence di Batam merupakan proyek 

yang bertujuan menyediakan kebutuhan hunian dalam jumlah massif dengan 

lahan yang minimal dan berlokasi dekat dengan pusat perbelanjaan, pemerintahan,  

dan pelabuhan. 

Penulis tertarik untuk mengambil proyek One Residence ini sebagai lokasi 

kerja praktik karena proyek ini merupakan salah satu proyek bangunan pencakar 

langit yang ada di kota Batam , juga  bangunan ini dibangun diatas lokasi yang 

relatif sempit dan padat yang mana bersebalahan dengan pelabuhan internasional 

dan kantor otorita Batam atau disebut BP Batam. 

Dalam laporan ini, penulis meninjau mengenai metode pelaksanaan 

struktur bangunan karena sangat penting dalam suatu proyek dimana dengan 

metode yang efisien dan efektif maka pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

jangka waktu dan kebutuhan material yang sudah direncanakan dari awal. Penulis 

juga meninjau mengenai quality control terhadap besi beton yang digunakan pada 

pembesian plat lantai proyek ini.  

1.2 Ruang Lingkup & Batas Pembahasan 

Pelaksanaan kerja praktik ini dilaksanakan selama tiga bulan sejak dari 

bulan Maret 2018 hingga Juni 2018, karena keterbatasan waktu maka pengamatan 

pada kerja praktik ini hanya mencakup tahapan pekerjaan selama tiga bulan 

tersebut. Berikut adalah informasi yang akan dibahas dalam laporan ini  : 
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1. Struktur organisasi pada proyek serta kewajiban setiap jabatan. 

2. Metode pelaksanaan konstruksi struktur bawah sebatas pilecap. 

3. Metode pelaksanaan konstruksi struktur atas seperti plat lantai , balok 

dan kolom. 

4. Quality control besi beton plat lantai. 

5. Dokumentasi di proyek. 

Di dalam laporan ini batas pembahasan materi yang tidak dibahas sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan konstruksi struktur bawah, yaitu bore piles selain pile cap. 

2. Analisis struktur bangunan. 

3. Pekerjaan arsitektur, plumbing, mekanikal & elektrikal. 

4. Perencanaan jadwal & jumlah tenaga kerja proyek. 

5. Administrasi proyek. 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

 Maksud dan tujuan dalam kerja praktik sebagai berikut 

1. Mahasiswa memahami, mengerti dan berpengalaman dalam bidang 

konstruksi dan juga pengetahuan lainnya secara langsung mengamati di 

lapangan pekerjaan. 

2. Mahasiswa memperoleh wawasan yang tidak ada di bangku perkuliahan 

seperti proses pekerjaan konstruksi, manajemen dan pemecahan masalah 

serta mengambil keputusan kendala yang terjadi dalam konstruksi. 

3. Mahasiswa mengerti dalam mengaplikasikan peralatan konstruksi, 

membaca data umum serta melaksanakan jadwal pekerjaan secara 

sistematis dan efisien.  
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4. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ke 

dunia konstruksi. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan kerja 

praktik ini sebagai berikut : 

1. Pengamatan secara langsung di proyek selama masa kerja praktik. 

2. Pengumpulan data teknis maupun data umum serta mendokumentasikan 

pekerjaan. 

3. Wawancara mengenai masalah yang ditemukan selama kerja praktik 

berlangsung dengan staf proyek yang bersangkutan. 

4. Studi literatur dengan mengambil referensi  data-data untuk melengkapi 

observasi di lapangan. 

1.5  Sistematika Pembahasan 

Laporan yang diberikan oleh penulis dirincikan menjadi beberapa bab 

secara sistematis, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang kerja praktik, latar belakang proyek, ruang 

lingkup, batas pembahasan maksud serta tujuan kerja praktik, metode 

pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan teori-teori yang dijadikan sebagai acuan referensi dalam 

mendukung penjelasan dalam laporan. Teori yang disajikan sebatas ruang 

lingkup pembahasan laporan kerja praktik ini. 
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3. BAB III GAMBARAN UMUM PROYEK 

Menguraikan data umum maupun data teknis proyek serta penjelasan 

singkat mengenai struktur organisasi dan manajemen proyek. 

4. BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN 

Menguraikan metode pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor pelaksana 

bersangkutan dengan mengikuti ketentuan dan peraturan pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi Indonesia. 

5. BAB V TUGAS KHUSUS 

Menguraikan quality control besi beton pada plat lantai dengan mengikuti 

standar yang tertera pada kontrak pekerjaan dan ketentuan yang berlaku di 

pemerintah. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil observasi penulis selama 

kegiatan kerja praktik. 
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