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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kerja Praktik merupakan syarat wajib untuk mahasiswa dapat 

menyelesaikan perkuliahan pada jenjang Sarjana 1 pada Program Sarjana Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. 

Adanya kerja praktik memberikan banyak manfaat terhadap mahasiswa seperti 

mendapatkan wawasan tentang dunia kerja, mengetahui suka dan duka saat 

bekerja di lapangan, dan mendapatkan pengalaman kerja.  

Maka dari itu, penulis diberikan kesempatan untuk melaksanakan kerja 

praktik pada salah satu proyek konstruksi yang sedang dalam proses pengerjaan di 

pulau Batam. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan Mall 6 lantai 

(termasuk Lower Ground, Ground Floor dan Rooftop) yang diberi nama Grand 

Mall Batam. Proyek tersebut berlangsung di Jl. Pembangunan Blok C No. 4, 

Batam. Pemilik proyek tersebut adalah PT. Rezeki Putra Riau dan untuk 

pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh  PT. Cipta Jaya Konindo dan PT. Sapta 

Adhi Perkasa. Selama penulis melaksanakan kerja praktik, penulis diharapkan 

dapat berfikir kritis dalam pelaksanaan pekerjaan serta mengatasi masalah yang 

terjadi di lapangan dan memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang 

terjadi. 

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, dunia pembangunan 

memang tidak pernah berhenti. Merencanakan sebuah pembangunan haruslah 

dengan  matang dan memperhitungkan segala resiko yang akan berdampak pada 

lingkungan. Setiap usaha akan berdampak atas lingkungan hidup yang diuraikan 
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pada awal perencanaan, sehingga setiap langkah-langkah penanganan dampak 

negatif dan peningkatan dampak positif bisa dipersiapkan seawal mungkin. 

Pengendalian lingkungan untuk pembangunan gedung dapat dimulai dari 

perencanaan sistem plumbing. Sistem plumbing merupakan suatu aspek yang 

tidak lepas dari konstruksi pembangunann, maka dari itu perencanaan sistem 

plumbing harus dilakukan serempak dan sesuai dengan step by step dari 

perencanaan gedung tersebut. Penyuplaian air bersih ditinjau menurut sisi kualitas 

dan kuantitas serta kontinuitas maupun penyaluran air bekas (air kotor) dari 

peralatan saniter ketempat yang telah ditetapkan supaya tidak merusak bagian lain 

didalam gedung dan areal disekitarnya. Sehingga perkembangan pembangunan 

dapat bersinkronisasi dengan peningkatan kualitas lingkungan. 

Maka dari itu, kebijakan penata ruang perlu diperluas untuk menciptakan 

harmonisasi pembangunan wilayah yang dapat mendorong peningkatan-

peningkatan kualitas di kehidupan masyarakat maupun di lingkungan hidup. 

Kebijakan pengembangan prasarana kota harus berdasarkan pandangan 

menyeluruh dalam mengelola air hujan. Pembangunan sistem drainase merupakan 

sebuah upaya untuk menangani genangan pada sebuah wilayah, namun perlu 

diingat juga pengaruh terhadap wilayah lain yang mungkin akan terkena 

imbasnya. Jangan sampai penyelesaian terhadap banjir dan genangan pada suatu 

wilayah malah dapat memicu masalah yang sama di wilayah lainnya. Maka dari 

itu, selain jaringan drainase perlu juga dibangun sebuah sumur resapan, kolam 

penahan, kolam penyimpan, dan  kolam resapan sebagai sarana pengendalian air 

hujan diseluruh wilayah tangkapan didaerah kota.  
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Hal inilah yang menjadi landasan penting bagi penulis untuk mengetahui 

teknik yang baik dan benar dalam proses pemasangan pipa dan pembuatan 

drainase. Drainase perkotaan adalah mata kuliah wajib yang ada di Program 

Sarjana Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Internasional Batam. 

Sedangkan plumbing sendiri merupakan tugas khusus yang diberikan oleh dosen 

pembimbing, untuk diteliti lebih lanjut. Berbagai acuan yang dapat 

diperhitungkan dengan baik dan benar, sehingga dalam pelaksanaan kerja 

persentase adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan kebocoran pemipaan dan 

kesalahan  pembuatan sistem drainase dapat di minimalisir. 

1.2 Ruang Lingkup 

Pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan penulis pada proyek konstruksi 

Grand mall Batam berlangsung dalam waktu 3 bulan dan terhitung sejak tanggal 

22  Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018. Dikarenakan singkatnya 

waktu pelaksanaan kerja praktik dan penulis hanya melakukan kunjungan selama 

tiga hari dalam seminggu (Kamis, Jumat dan Sabtu). Sehingga, penulis hendak 

membatasi ruang lingkup yang dibahas. Ruang lingkup Plumbing dan Drainase 

selain meliputi pengetahuan tentang pemipaan, dapat meliputi yang lain, seperti : 

1. mengetahui penerapan K-3 dalam kerja plambing dan juga drainase 

2. Mengidentifikasi macam-macam alat sanitasi air  

3. Mengetahui berbagai macam dan berbagai jenis pipa 

4. Mengetahui dan membedakan jenis-jenis drainase 

5. Mengetahui dan mempraktikkan secara langsung teknik-teknik yang 

baik dan benar dalam pekerjaan plumbing dan juga drainase 
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6. Mengidentifikasikan permasalahan yang sering ditemui dilapangan 

ketika pemasangan pipa dan pemasanga saluran drainase 

7. Mengetahui bagaimana mengatasi dan memberikan solusi yang 

terbaik jika terjadi kesalahan. 

Sedangkan ruang lingkup yang tidak dibahas penulis pada laporan kerja 

praktik adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan proyek 

Grand Mall Batam 

2. Rencana jadwal pengerjaan proyek (Scheduling) 

3. Memperhitungkan kerugian gesek pipa, kerugian tekanan, 

perhitungan pompa 

4. Menghitung dimensi saluran drainase. 

1.3 Tujuan Umum  

Tujuan yang ingin dicapai pada proyek pembangunan Grand Mall Batam 

adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat menerapkan K-3 dalam suatu pekerjaan di proyek 

Grand Mall Batam. 

2. Mahasiswa dapat mengidentifikasikan beberapa jenis-jenis pipa 

untuk berbagai macam instalasi dan berbagai macam-macam 

sambungan pipa pada proyek Grand Mall Batam. 

3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi ruang lingkup  pekerjaan 

plambing dan draense pada proyek Grand Mall Batam. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui tahapan yang dilakukan untuk 

pekerjaan plambing dan drainase pada proyek Grand Mall Batam. 

Yunita, Analisis Perencanaan Plumbing Air Bersih Dan Drainase Pada Proyek Pembangunan Grand Mall Batam, 2018 
UIB Repository©2018



5 

 

Universitas Internasional Batam 

 

5. Mahasiswa dapat mengidentifikasikan jenis-jenis alat sanitasi air 

pada proyek Grand Mall Batam. 

1.4 Luaran Proyek  

Kegiatan yang diperoleh dari praktik di proyek Grand Mall Batam adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan pengalaman lapangan yang tidak didapatkan di saat 

perkuliahan berlangsung. 

2. Mengerti, mamahami dan ikut turun langsung kelapangan jika terjadi 

kesalahan terjadi. 

1.5 Manfaat Proyek 

Perencanaan proyek Grand Mall Batam diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan sebagai berikut : 

1. Manfaat untuk Mahasiswa 

Memperluas wawasan pengetahuan serta pengalaman mengenai 

penerapan sistem plumbing dan drainase, sehingga dapat 

membandingkan konsep yang diterima sewaktu kuliah berlangsung 

dengan kenyataan yang ada pada lapangan. 

2. Manfaat untuk Perguruan Tinggi 

a. Menyadari sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu yang sudah diajarkan sehingga dijadikan 

evaluasi bidang akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Mengetahui arti penting penyediaan sistem plumbing dan 

drainase terhadap kebutuhan proyek pembangunan saat ini, 

khususnya pada kawasan proyek Grand Mall Batam. 

Yunita, Analisis Perencanaan Plumbing Air Bersih Dan Drainase Pada Proyek Pembangunan Grand Mall Batam, 2018 
UIB Repository©2018



6 

 

Universitas Internasional Batam 

 

3. Manfaat untuk Masyarakat Umum 

a. Memberikan informasi tentang proses pekerjaan plumbing dan 

drainase di proyek Grand Mall Batam. 

b. Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan pada sistem 

pekerjaan plumbing dan drainase pada proyek Grand Mall Batam. 

1.6 Sistematika Pembahasan  

Agar lebih memahami lebih jelas dan rinci mengenai laporan Analisa 

Sistem Kerja Plumbing dan Drainase pada proyek Grand Mall Batam, dilakukan 

dengan cara memilah materi menjadi beberapa bagian melalui sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN   

Pada bab 1 ini membahas mengenai informasi umum diantaranya  

berisi latar belakang kerja praktik dan proyek, ruang lingkup, luaran 

proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, serta sistematika 

pembahasan laporan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori dan uraian penjelasan serta 

spesifikasi peralatan, bahan, jenis-jenis pekerjaan, deskripsi teori dan 

macam-macamnya, serta perhitungan bahan yang digunakan. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas mengenai detail-detail informasi umum sebuah 

perusahaan yang berisi struktur organisasi, serta pekerjaan masing-

masing instasi. 
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4. BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai metode penelitian meliputi kerangka 

berfikir yang berisi metode kajian, termasuk lokasi dan subjek 

populasi atau sampel penelitian, cara penelitian, titik pengumpulan 

data dan alasan rasionalnya, evaluasi data yang meliputi rincian 

tahap-tahap evaluasi dan serta teknik yang digunakan dalam 

penulisan. 

5. BAB V : ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN 

Bab ini membahas mengenai analisis data yang didapat untuk 

menghitung diameter pipa yang dibutuhkan untuk plumbing dari 

ground water tank ke roof Tank serta perencanaan drainase pada 

proyek Grand Mall Batam. Sehingga didapat debit aliran pada 

saluran drainase. Data yang diperoleh merupakan data yang 

didapatkan dari hasil penelitian pada proyek pembangunan Grand 

Mall Batam. 

6. BAB VI : PENUTUP  

Bab ini membahas mengenai kesimpulan serta saran dari proses 

analisis berdasarkan data-data yang sudah dianalisis pada bab 

sebelumnya. 
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