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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di laksanakan 

guna untuk mencapai gelar sarjana Teknik Sipil di UIB (Universitas Internasional 

Batam), sehingga masing – masing mahasiswa dituntut untuk menyusun laporan 

kerja praktek. Kerja praktek ini juga dapat membuat mahasiswa lebih mengerti 

dan mempelajari metode kerja secara langsung yang sebelumnya di pelajari dalam 

bentuk teori. Masing – masing setiap mahasiswa di tuntut kerja praktek 

dilaksanakan  selama tiga (3) bulan, penulis memulai kerja praktek dari 10 Maret 

2018 sampai dengan 10 Juni 2018 dengan cara memperlajari dan mengamati 

secara langsung di lapangan. Dalam hasil pengamatan tersebut penulis akan 

menyusun dalam sebuah laporan kerja praktek yang diberi arahan olek dosen 

pembimbing dan disahkan oleh ketua program sarjana Teknik Sipil. 

Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan motede pengerjaan 

proyek konstruksi dimulai proses perencanaan sampai ke tahap akhir dan dapat 

membandingankan teori yang dipelajari di masa kuliah dengan praktek lapangan.  

Persyaratan dalam kerja praktek pembangunan nilai proyek minimal 500juta 

ke atas sehingga penulis mengajukan dan menyusun laporan kerja praktek di 

Proyek Pembangunan TPA Kota Batam. Pemilik dari proyek ini adalah Satuan 

Kerja Pengembangan Sistem  Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi 

Kepulauan Riau dengan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh PT. Wicaksana 
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Bangun Abadi. Penulis juga akan membahas tentang metode pelaksanaan dan 

perhitungan volume cut fill di pembangunan TPA kota Batam. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

1. Mahasiswa dapat mengamati langsung seperti proses pelaksanaan 

konstruksi, penggunaan alat kerja konstruksi, manajemen, pengambilan 

keputusan terhadap penangangan masalah, serta fungsi dan wewenang 

masing-masing jabatan di lapangan. 

2. Mahasiswa mengetahui pengadaan sumber daya manusia, uang, material, 

metode dan alat bantu dalam sebuah proyek. 

3. Mahasiswa dapat memahami dan melihat langsung metode pelaksanaan 

konstruksi. 

4. Mahasiswa dapat menerapkan teori yang didapat di masa kuliah dalam 

dunia lapangan kerja. 

 

1.3. Latar Belakang Proyek 

Tidak bisa dipungkiri bahwa sampah merupakan masalah bagi seluruh 

negara yang ada di dunia. Bukan hanya di negara berkembang yang 

menhadapinya tetapi negara maju juga menjadikan sampah menjadi suatu hal 

yang perlu di antisipasi, Permasalahan yang selalu muncul ialah sistem 

pendistribusian sampah pada TPA. Sistem tersebut menyangkut kepada pasukan 

khusus dan kendaraan yang mengangkut sampah dari rumah – rumah 

warga,.  Sedangkan sistem TPA kita ketahui berkaitan erat dengan banyak sampah 
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yang masuk ke TPA. Setiap harinya kota Batam harus menampung belasan ton 

sampah. Sampah tersebut diangkut oleh kendaraan khusus atau ditumpuk begitu 

saja di TPS. Hari ke hari sampah yang ditumpuk aka menghasilkan bau yang 

kurang sedap. Sampah yang tumpuk jelas akan menganggu warga disekitarnya. 

Selain baunya yang kurang mengenakkan, sampah juga kurang bagus untuk 

dipandang. Dan juga sebagai wadah munculnya penyakit. Walaupun sampah 

terbukti merugikan kita, pada negara-negara maju justru dapat memanfaatkan 

sampah dengan teknologi canggihnya. 

 

1.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam Pengumpulan data, metode dan materi yang digunakan oleh penulis 

dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, adalah :  

1. Studi Literatur 

Merupakan sebuah acuan sehingga bisa memastikan landasan teori, studi 

literature yang disusun oleh penulis dengan mengambil referensi dari buku 

dan jurnal yang ada.   

2. Wawancara 

Teori yang didapatkan dengan dikuatkan melalui wawancara oleh pihak 

terhadap pihak lapangan yang mengerjakan proyek.  

3. Survei Lapangan 

Penulis melakukan survei lapangan terhadap informasi yang dilaporkan 

agar dalam setiap penulisan laporan selalu tepat.  
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1.5. Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan penulis sadar  bahwa tidak dapat ditulis semua hal 

permasalahan di Proyek Pembangunan TPA Teluk Punggur karena keterbatasan 

waktu dan kemampuan yang disediakan, maka penulis membatasi permasalahan 

yang diamati selama kerja praktek ialah : 

1. Program Jaminan Mutu 

2. Struktur Organisasi 

3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 

4. Jadwal Pekerjaan 

5. Pra RK3K 

6. Dokumentasi Pengerjaan Proyek. 

 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan ini, penulis lebih banyak membahas ruang 

lingkup yang meliputi kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan proyek. Secara 

umum ruang lingkup kajian terdiri dari: 

1. Pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek, serta tugas-tugas 

dan kedudukan mereka yang tersusun dalam struktur organisasi. 

2. Data-data proyek yang diperlukan. 

3. Kegiatan pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi proyek, yang 

meliputi Pembangunan Proyek TPA Teluk Punggur. 

Penulis membagi laporan ini menjadi beberapa bab, yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 
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Menguraikan latar belakang kerja praktek, maksud dan tujuan kerja 

praktek, latar belakang proyek, dan dilanjutkan dengan fungsi proyek 

secara sistematika pembahasan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan dasar teori sevagai acuan untuk referensi dalam penulisan 

laporan kerja praktek. Dasar teori disusun dengan adanya keterbatasan 

ruang lingkup. 

3. BAB III GAMBARAN UMUM PROYEK 

Menguraikan secara umum data proyek dengan melibatkan data umum 

proyek dan data teknis proyek.  

4. BAB IV METODOLOGI 

Menguraikan mengenai metode pengerjaan di lapangan yang di 

laksanakan oleh kontraktor bersangkutan dari data – data yang di dapat 

semasa kerja praktek. 

      5. BAB V TUGAS KHUSUS 

Menguraikan secara seksama cara pengaplikasian perancangan terhadap 

kejadian yang di lapangan yang ditugaskan oleh dosen pembimbing 

proyek. 

      6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan kesimpulan dan saran dalam penulisan oleh penulis dengan 

dari data yang didapatkan dari hasil pengamatan penulis selam kerja 

praktek pada lapangan kerja.  
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