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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil untuk mencapai gelar 

sarjana Teknik sipil di UIB (Universitas Internasinal Batam), maka disusunlah 

Laporan kerja raktek ini yang di laksanakan oleh masing-masing mahasiswa. 

Kerja praktek juga merupakan suatu keadaan dimana mahasiswa dapat 

mempelajari sesuatu yang berbeda, yaitu aplikasi yang sudah dipelajari teorinya 

sewaktu perkuliahan. Waktu yang akan di laksanakan selama kerja praktek yaitu 

sebanyak tiga (3) bulan, penulis memulai kerja praktek dari 05 Maret 2018 sampai 

dengan 05 Juni 2018 dengan cara mengamati dan mengobservasi secara langsung 

di lapangan. Dari hasil observasi tersebut penulis akan menuangkan dalam sebuah 

Laporan kerja praktek yang diberi arahan oleh dosen pembimbing kemudian di 

diskusikan dan disahkan oleh ketua program sarjana Teknik sipil. 

Kerja Praktek memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai proyek konstruksi dimulai 

dari proses perencanaan berlangsung hingga ke tahap penyelesaian sehingga 

mahasiswa dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah 

dipelajari di masa kuliah dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan serta 

memahami proses jalannya konstruksi ataupun hal-hal lain yang berhubungan 

dengan konstruksi.  
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Berdasarkan pada persyaratan untuk pembangunan proyek gedung minimal 

5 lantai maka penulis akan mengajukan dan melaksanakan kerja praktek di Proyek 

Pembangunan Apartemen One Residence. Pemilik dan penyelenggara dari proyek 

ini adalah PT. Enam PM dengan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh PT. 

Recta Construction yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak 

di bidang konstruksi. Pendirian bagunan apartemen ini diselesaikan sampai 

dengan ketinggian 30 lantai. Penulis juga akan membahas tentang metode 

pengecoran di proyek dan juga menghitung volume pengecoran di tiap per lantai 

di Apartemen One residence tersebut. 

1.1.1 Latar Belakang Proyek 

Kota Batam didominasi oleh kawasan yang dikhususkan untuk perniagaan 

dan perindustrian serta lokasi yang dekat dengan negara Singapura menjadikan 

perekonomian Kota Batam bertumbuh secara pesat. Sektor-sektor lain yang 

meliputi sektor perbankan, sektor transportasi, dan sektor air, listrik dan gas juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Kota Batam. Semua aspek 

yang menjadi pemicu pertumbuhan perekonomian Kota Batam tersebut 

menjadikan Kota Batam 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 bertransmigrasi ke Kota Batam. 

Pertambahan jumlah penduduk yang sedemikian pesat juga menjadi tantangan 

tersendiri dalam pengelolaan lahan yang tersedia untuk menghindari harga tanah 

yang semakin mahal dan ruang gerak yang semakin terbatas. 
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Mengatasi kondisi terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Batam, maka 

PT. Recta Construction mengembangkan lahan yang tersedia menjadi area 

perniagaan, pusat perindustrian dan daerah residensial secara vertikal. 

Pembangunan Apartemen One Residence di Batam merupakan proyek 

pembangunan dengan tujuan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan 

penghunian dalam jumlah banyak pada suatu lahan yang terbatas dan berlokasi 

dekat dengan pusat perbelanjaan, perumahan, pelabuhan dan kawasan industri. 

Pembangunan Apartment One Residence ini yang terletak di Jalan Engku 

Putri Batam Centre, Batam-Indonesia. Meningkatnya jumlah wisatawan baik 

domestik dan mancanegara menjadi tolok ukur dilakukannya pembangunan 

Apartmen ini dan daerah yang terletak tidak jauh dari pusat keramaian, Proyek 

Pembangunan Apartmen One Residence ini terletak tidak jauh dari pusat 

pelabuhan di Batam Centre. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

1. Mahasiswa memperoleh wawasan serta pengalaman yang berkaitan 

dengan bidang konstruksi dan juga pengetahuan lainnya melalui 

pengamatan secara langsung di lapangan pekerjaan terutama di proyek 

konstruksi. 

2. Mahasiswa dapat mempelajari hal-hal yang tidak dapat dipelajari dalam 

perkuliahan seperti metode serta tahapan  pekerjaan konstruksi, 

manajemen, dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan 

terhadap permasalahan konstruksi yang terjadi di lapangan. 
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3. Mahasiswa dapat menidentifikasi masalah yang dihadapi dalam rangka 

untuk melakukan analisis perencanaan suatu konstruksi bangunan 

bertingkat tinggi, sehingga penulis mampu merencanakan dan menghitung 

suatu konstruksi, mulai dari perhitungan mengenai pendimensian, 

pembebanan, statistika, penulangan dan gambar penulangan. 

4. Mahasiswa dapat menyiapkan mental untuk terjun ke dunia kerja 

khususnya yang berhubungan dengan konstruksi agar mampu menerapkan 

dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari ke dalam lingkungan 

kerja. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan penulis yakni selama tiga 

bulan terhitung sejak dari 05 Maret 2018 hingga sampai 05 Juni 2018. Karena 

keterbatasan waktu yang ada, maka pengamatan penulis pada kerja praktek ini 

tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, permasalahan yang 

dibahas oleh penulis menjadi terbatas, yaitu beberapa tahapan pekerjaan 

konstruksi yang sedang berlangsung pada saat melakukan kerja praktek 

dilapangan, berikut adalah informasi yang disediakan oleh penulis: 

1. Struktur organisasi pada proyek serta kewajiban dan dari setiap jabatan; 

2. Proses pelaksanaan konstruksi struktur pada lantai atas seperti kolom, 

balok, dan pelat lantai; 

3. Analisis struktur pelat; 

4. Dokumentasi di lapangan proyek. 
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Di dalam laporan kerja praktek ini penulis tidak membahas materi-materi 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan konstruksi struktur bagian bawah seperti pondasi; 

2. Analisis struktur balok dan kolom; 

3. Perencanaan jadwal pekerjaan proyek. 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data-data 

ataupun materi-materi yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek 

ini, diantaranya adalah: 

1. Studi Literatur 

Sebagai acuan untuk memastikan landasan teori, studi literatur dilakukan 

oleh penulis dengan cara mengambil referensi dari buku dan jurnal yang 

tersedia, seperti teori- teori yang akan di ambil dan di jadikan referensi 

atau dikembangan secara efisien.  

2. Wawancara 

Landasan teori dikuatkan dengan cara penyertaan wawancara yang 

dilakukan oleh penulis dengan pihak-pihak yang terkait di lapangan. 

3. Survei Lapangan 

Kondisi di lapangan disampaikan oleh penulis melalui survei lapangan 

demi ketepatan dari informasi yang dilaporkan . 
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1.5 Manfaat Proyek 

1. Mendapatkan pengalaman dan wawasan yang diperlukan saat terjun secara 

langsung di dunia kerja, mental juga menjadi lebih siap dalam menghadapi 

tantangan yang ada. 

2. Pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari masa kuliah dapat dilakukan dan 

diketahui ketepatan dan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. 

3. Sebagai peluang untuk melakukan studi komparatif antara teori yang 

diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan. 

4. Melatih disiplin diri serta tanggung jawab dalam berkerja. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Laporan yang disajikan oleh penulis diuraikan menjadi beberapa BAB 

 agar dapat dilaporkan secara sistematis, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang kerja praktek, ruang lingkup, latar 

belakang proyek maksud serta tujuan kerja praktek, metode pengumpulan 

data, dan dilanjutkan dengan fungsi proyek serta sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang dijadikan sebagai acuan 

untuk referensi dalam mengembangkan penjelasan dalam laporan. Dasar-

dasar teori yang dijelaskan dibatasi pada ruang lingkup pembahasan dalam 

laporan kerja praktek. 
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3. BAB III GAMBARAN UMUM PROYEK 

Menjelaskan mengenai data-data proyek yang meliputi data umum proyek 

serta data teknis proyek dilanjutkan dengan pembahasan singkat mengenai 

struktur  

organisasi dan manajemen proyek.  

4. BAB IV METODOLOGI 

Menjelaskan mengenai metode pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan 

oleh kontraktor pelaksana yang bersangkutan dengan memperhatikan 

ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Indonesia. 

      5. BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan mengenai pengaplikasian perancangan komponen struktur 

konstruksi bangunan serta pengaplikasiannya di lapangan yang ditugaskan 

oleh dosen pembimbing kerja praktek. 

      6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pengamatan penulis selama 

kegiatan kerja praktek yang berlangsung di lapangan. 
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