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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Kerja Praktek 

                 Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan  

kota yang cukup pesat khususnya di bidang pembangunan, sehingga masyarakat 

dituntut agar dapat berfikir lebih kreatif, inovatif dalam segala bidang dan mampu 

bersaing dibidang ilmu pengetahuan dan dunia kerja, oleh karena itu untuk dapat 

terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa mampu memiliki 

kesiapan dalam menghadapi dunia pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang 

digelutinya. Kerja Praktek bukan hanya merupakan salah satu mata kuliah yang 

diwajibkan sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh tugas akhir 

berjenjang Strata 1 di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan, Universitas Internasional Batam. Tetapi Sebagai salah satu 

pendorong utama bagi setiap mahasiswa untuk mengenal kondisi lapangan kerja, 

dan untuk menyelaraskan antara ilmu pengetahuan yang di dapatkan di 

perkuliahan dan aplikasi praktis di dunia kerja, Karena Banyak hal yang menjadi 

hambatan setiap seseorang yang belum mengalami pengalaman kerja untuk terjun 

ke dunia pekerjaan, seperti halnya ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus 

bersifat statis atau kaku terhadap kegiatan-kegiatan dalam dunia kerja yang nyata, 

karena teori yang diperoleh belum tentu sama dengan praktek kerja di lapangan. 

             Pada umumnya kegiatan kerja praktek dilaksanakan pada perusahaan 

yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih. Untuk itu, Penulis 

mengajukan dan melaksanakan kerja praktek pada salah satu proyek konstruksi 
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yang sedang berlangsung di Kota Batam dengan  struktur bangunan 4 lantai 

yaitu proyek pembangunan Sekolah Gedung C Yayasan Ulil Albab yang 

berlokasikan di Jl. Tiban Utara No 01 Patam Lestari, yang berkerja sama 

dengan PT Seranggong Karya. Dalam kerja praktek ini penulis mempelajari 

sistem pengadaan barang, metode pelaksanaan di lapangan, manajemen 

pembangunan, dan struktur bangunan tersebut. 

 

1.2.  Latar Belakang Proyek 

  Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia berbanding lurus 

dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur. Batam merupakan salah satu 

kota dengan jumlah penduduk yang padat dari tahun ke tahun, dengan semakin 

pesatnya kehidupan bisnis di kota ini menjadikan kota Batam semakin ramai serta 

mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun infrastruktur.  

Salah satunya adalah Sekolah, Sekolah merupakan salah satu sarana setiap  

masyarakat yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pelayanan belajar atau 

proses pendidikan sebagai organisasi pendidikan formal yang memiliki tanggung 

jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Dalam kondisi Batam saat ini maka PT Seranggong Karya berkerja sama 

dengan Yayasan sekolah Ulil Albab dengan membangun sekolah yang 

bertempatan di sekolah Ulil  Albab tersebut. Hal ini merupakan salah satu sebagai 

tujuan untuk memenuhi dunia pendidikan. 
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1.3.   Ruang Lingkup 

Waktu Pelaksanaan kerja praktek yang dijalani terhitung dari tanggal 12 

Maret 2018 hingga 12 Juni 2018. Pelaksanaan kerja praktek hanya dilakukan 

selama 3 (tiga) bulan sesuai prosedur yang terdahulu karena keterbatasan waktu, 

maka pengamatan pada kerja praktek tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh. 

Oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas, yaitu 

beberapa bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat pelaksanaan 

kerja praktek berlangsung, yakni sebagi berikut : 

1. Struktur organisasi proyek dan tugas masing-masing sebagai 

jabatan; 

2. Pelaksanaan konstruksi pondasi bore pile, struktur atas seperti 

kolom, balok, dan plat lantai; 

3. Metode kerja pembuatan pada struktur kolom; 

4. Memperhitungkan kuat tekan geser pada kolom 

5. Dokumentasi di lapangan proyek. 

 

1.4.  Tujuan Kerja  Praktek 

1. Mahasiswa dapat mengetahui masalah yang di hadapi dalam 

rangka melakukan analisis perencanaan suatu konstruksi 

bangunan bertingkat, sehingga penulis dapat merencanakan dan 

menghitung  konstruksi, mulai dari perhitungan Pembesian, 

pembebanan, perhitungan statika, perhitungan penulangan dan 

gambar penulangan. 
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2. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai 

dunia konstruksi dan aspek lainnya melalui pengamatan secara 

langsung di lapangan pekerjaan khususnya di proyek pekerjaan 

konstruksi. 

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

perkuliahan seperti metode pekerjaan konstruksi, cara 

pengoperasian alat berat, manajemen, dan yang paling penting 

adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terhadap 

permasalahan konstruksi yang terjadi. 

4. Mahasiswa mampu menyiapkan mental untuk terjun di dunia 

kerja khususnya yang berhubungan dengan konstruksi agar 

mampu menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah 

dipelajari ke dalam lingkungan kerja. 

5. Mahasiswa mampu melakukan manajemen konstruksi yaitu 

pengadaan sumber daya manusia, uang, material, metode dan 

mesin/alat bantu dalam sebuah proyek. 

6. Sedangkan bagi perusahaan tempat kerja, analisis dalam karya 

tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi evaluasi kerja, 

sehingga dapat mempertahankan hal-hal yang baik dan 

mengurangi semua kesalahan di kemudian hari. 

 

1.5.  Metode Pengumpulan Data 

               Di dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan 

teknik      pengumpulan data melalui : 
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1. Studi literature 

Untuk menyusun landasan teori, penulis melakukan studi literature 

yang didapat dari referensi buku-buku yang ada. 

2. Wawancara 

Untuk memperkuat landasan teori, penulis juga melakukan 

wawancara dengan orang yang bersangkutan di dalam perusahaan. 

3. Survei lapangan 

Untuk survei di lapangan, perlu diadakan supaya penulis dapat 

mengetahui bagaimana kondisi di lapangan dalam pelaksanaan 

pembangunan konstruksi. 

 

1.6.  Manfaat Kerja Praktek 

 Dari proses kerja praktek pada proyek yang dijalani oleh penulis 

diharapkan dapat memberikan manfaat  bagi setiap pihak, yakni : 

 

1.6.1.      Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di 

masa perkuliahan dan juga dapat menambah wawasan dan 

pengalaman kerja lapangan. 

b. Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu 

yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek di lapangan. 

c. Mahasiswa dapat meningkatkan profesionalisme kedisiplinan dan 

tanggung jawab dalam kerja serta dapat memperoleh gambaran 

dunia kerja yang nantinya berguna bagi penulis setelah 
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menyelesaikan perkuliahan, sehingga dapat menyesuaikan diri 

dengan dunia kerja. 

 

1.6.2. Bagi Perguruan Tinggi dan Instansi 

a. Dapat meningkatkan huungan kerjasama antara lembaga 

pendidikan Akademik dan Instansi. 

b. Dapat mempromosikan keberadaan Akademik di tengah-

tengah dunia kerja sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan 

tenaga kerja yang kompeten di bidang masing-masing. 

c. Instansi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

berwawasan akademis dari kerja praktek tersebut. 

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis akan lebih banyak 

membahas permasalahan yang terjadi pada kegiatan-kegiatan di lapangan 

proyek. Penulis membagi laporan kerja praktek menjadi beberapa bab, yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai latar belakang kerja praktek, maksud dan tujuan 

kerja praktek, latar belakang proyek, metode pengumpulan data, dan 

dilanjutkan dengan batasan masalah serta sistematika pembahasan. 

2. BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi uraian sistematika mengenai analisa struktur kolom beton bertulang 

terhadap teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Berisi mengenai identifikasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

aktifitas kegiatan operasional perusahaan, dan sistem yang digunakan 

perusahaan. Metode-metode penyelesaian proyek pembangunan sekolah 

gedung C. 

4. BAB IV : METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Pembahasan tentang sistem struktur bangunan, peraturan yang digunakan, 

tahap pelaksanaan konstruksi. 

5. BAB V : ANALISA DATA DAN PERENCANAAN 

Pembahasan mengenai analisa data dan perencanaan yang di berikan oleh 

pembimbing kerja praktek. 

6. BAB VI : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran. 
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