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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Magang ( Kerja Praktek ) 

Kota Batam adalah 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 

pendidikan dan dibidang lapangan, maka dari itu agar dapat langsung turun ke 

lapangan setelah lulus pendidikan kuliah, setiap mahasiswa pendidikan harus siap 

dan memiliki kemampuan dalam menghadapi keprofesionalan  pekerjaan yang 

akan sama dengan bidang yang di gelutinya. Kerja Praktek bukan hanya bagian 

dari matakuliah yang diwajibkan tetapi menjadi acuan untuk memenuhi 

persyaratan pada saat  menempuh tugas akhir berjenjang Strata 1 di  program 

pendidikan teknik sipil pada fakultas teknik dan perencanaan, universitas 

international batam. Tetapi Sebagai salah satu pendorong utama bagi setiap 

mahasiswa untuk mengetahui bagaimana kondisi dilapangan dan bagaimana cara 

mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh dari perkuliahan ke lapngan, karena 

banyak hal yang dapat menjadi halangan untuk mengaplikasikan materi dari 

perkuliahan ke dunia lapangan. 

Pada umumnya kegiatan kerja praktek dilaksanakan pada perusahaan yang 

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

melaksanakan kerja praktek atau magang pada suatu proyek sedang berlangsung 

di Kota Batam dengan struktur bangunan 43 lantai yaitu proyek pembangunan 

Gedung Mall dan Apartemen Meisterstadt Pollux Habibie batam, yang berkerja 
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sama dengan PT.Aesler International Group Dalam kerja praktek ini penulis 

mempelajari system 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 adalah salah satu pulau 

atau kota yang memiliki jumlah penduduk yang begitu padat dari tahun ketahun, 

dengan semakin pesatnya kehidupan bisnis di kota ini menjadikan kota Batam 

semakin ramai dan mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan, ekonomi 

maupun infrastruktur. Salah satunya adalah Mall dan apartemen, Mall dan 

Apartemen merupakan salah satu sarana, dimana setiap masyarakat perlu 

berbelanja kebutuhan dan lain-lain. Dalam kondisi Batam saat ini maka PT. 

Aesler International Group berkerja sama dengan PT. Pollux Barelang 

Megasuperblock dengan membangun Mall dan Apartemen yang bertempatan di 

jalan Ahmad Yani tersebut. Hal ini merupakan salah satu sebagai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

1.3 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Waktu yang terpakai untuk melaksanakan kerja praktek yang dijalani 

terhitung dari tanggal 16 Maret 2018 hingga 16 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. Maka dari itu penulis memberikan batasan untuk 
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permasalahan yang akan di bahas, adapun beberapa bagian dari pekerjaan yang 

sedang  berlangsung pada saat pelaksanaan kerja praktek berlangsung, yakni 

sebagi berikut : 

1. Struktur organisasi proyek dan tugas masing-masing jabatan; 

2. Pelaksanaan konstruksi pondasi bore pile, struktur atas seperti kolom, 

balok, dan plat lantai; 

3. Metode kerja pembuatan struktur kolom, balok, dan plat; 

4. Dokumentasi di lapangan proyek. 

 

1.4 Tujuan Kerja Praktek 

Mahasiswa dapat mengetahui masalah yang di hadapi dalam rangka 

melakukan analisis perencanaan suatu konstruksi bangunan bertingkat, sehingga 

penulis dapat merencanakan dan menghitung suatu konstruksi, mulai dari 

perhitungan pendimensian, pembebanan, perhitungan statika, perhitungan 

penulangan dan gambar penulangan. 

Mahasiswa mendapat materi pembelajaran dan pengalaman dilapangan 

mengenai dunia kontruksi dan aspek lainnya melalui penelitian dan pengamatan 

secara langsung kelapangan  pekerjaan khususnya di proyek konstruksi. 

Mahasiswa dapat mempelaja rihal-hal yang tidak dipelajari dalam perkuliahan 

seperti metode pekerjaan konstruksi, cara pengoperasian alatberat, manajemen, 

dan yang paling penting adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

terhadap permasalahan konstruksi  yang terjadi. 
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Mahasiswa mampu menyiapkan mental untuk terjun di dunia kerja khususnya 

yang berhubungan dengan konstruksi agar mampu menerapkan dan 

mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari kedalam lingkungan kerja. 

Mahasiswa mampu melakukan manajemen konstruksi yaitu pengadaan sumber 

daya manusia, uang, material, metode dan mesin/alat bantu dalam sebuah  proyek. 

Sedangkan beberapa penelitian mahasiswa dan pengamatan mahasiswa menjadi 

poin yang sangat berguna dalam mengevaluasi pekerjaan pada proyek tersebut, 

berikut langkah pengamatan studi dilapangan.. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan teknik 

pengumpulan data melalui : 

1. Studi literatur 

Sebagai referensi untuk bahan atau materi yang akan dibahas didalamnya. 

2. Wawancara 

Untuk mendapatkan data dari orang dilapangan dengan kondisi yang real 

sesuai dengan keadaan dilapangan. 

3. Survei lapangan 

Survey dilapangan dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksana pekerjaan 

guna mengetahui bagaimana kondisi dilapngan. 

 

1.6  Manfaat Kerja Praktek 

Dari proses kerja praktek pada proyek yang dijalani oleh penulis 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak, yakni : 
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1. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa akan dapat mengaplikasikan materi yang didapat dari 

pendidikan di kuliah ke lapangan yang sesungguhnya. 

Mahasiswa dapat mengembangkan profesionalisme dan tanggung jawab 

dalam dunia kerja dan dapat mengetahui bagaimana situasi kondisi dunia kerja 

sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan. 

2. Untuk  Perguruan Tinggi dan Instansi 

a. Dapat menaikkan hubungan antara kerja sama dengan beberapa lembaga 

pendidikan dan instansi. 

b. Dapat mempromosikan beberapa item dari intansi tersebut yang dapat 

menghasilkan keuntungan. 

c. Instansi akan dapat memiliki kebutuhan tenaga pekerja yang memiliki 

wawasan akademis yang tinggi dari hasil kerja praktek tersebut. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun laporan kerja praktek ( magang ) ini, penulis akan lebih 

memperbanyak membahas permasalahan yang terjadi pada kegiatan-kegiatan di 

lapangan proyek. Penulis membagi laporan kerja praktek menjadi beberapa BAB, 

yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pembahasan tentang tujuan kerja praktek, maksud dan tujuan kerja 

praktek, latar belakang proyek, metode pengumpulan data, dan dilanjutkan dengan 

batasan masalah serta sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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Berisi uraian sistematika mengenaian alias struktur kolom beton bertulang 

terhadap materi-materi yang ada hubungan nya dengan penelitian ini. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN 

Berisi mengenai identifikasi data perusahaan’, struktur organisasi pada 

perusahaan dan bagan perusahaan. Metode-metode penyelesaian proyek 

pembangunan Mall dan Apartemen 

BAB IV : METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI 

Pembahasan tentang system struktur bangunan, peraturan yang digunakan, 

tahap pelaksanaan konstruksi. 

BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan mengenai analisa data dan perencanaan yang di berikan oleh 

pembimbing kerja praktek. 

BAB VI : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran. 
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