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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, mahasiswa dituntut 

untuk mempunyai kesiapan dalam mengatasi dan menghadapi berbagai 

permasalahan dan tantangan yang terjadi di dunia kerja. Banyak hambatan bagi 

seseorang yang belum pernah terjun ke dunia kerja dan belum mempunyai 

pengalaman bekerja yang sesuai dengan bidang yang digelutinya, begitu juga 

dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan bersifat statis 

(pada dasarnya masih kaku terhadap kegiatan-kegiatan dunia kerja yang nyata), 

materi yang diperoleh belum tentu sama dengan kenyataan pada saat terjun di 

lapangan, serta keterbatasan waktu dan ruang yang mengakibatkan ilmu 

pengetahuan yang di peroleh masih terbatas. Oleh  karena itu, Universitas 

menetapkan mata kuliah kerja praktek. 

Kerja praktek merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa 

untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana di Universitas 

Internasional Batam. Selain ini kerja praktek juga dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa mengenai kondisi lapangan dan dunia kerja yang sesungguhnya. 

Sehingga bukan hanya teori yang di kuasa tetapi ilmu dalam dunia kerja bisa 

didapatkan. Dimana ilmu pengetahuan tersebut tidak diberikan oleh kampus. 

Kegiatan kerja praktek dilakukan pada salah satu perusahaan yang 

berkaitan dengan bidang yang telah dipilih. Untuk itu penulis mengajukan dan 

melaksanakan kerja praktek pada salah satu proyek konstruksi yang sedang
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 berlangsung di Pulau Batam yaitu proyek pembangunan gedung Sport 

Hall Universitas Internasional Batam. Dimana pemilik dari proyek tersebut adalah 

Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI). Pelaksanaan konstruksi 

dilaksanakan oleh PT. Anugrah Bintang Trijaya.  

PT. Anugrah Bintang Trijaya tersebut merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang konstruksi yang telah memiliki pengalaman dalam 

menangani bidangnya. Oleh karena itu, PT.Anugrah Bintang Trijaya menjadi 

salah satu tempat tujuan penulis untuk mengajukan Kerja Praktek di proyek 

tersebut. Sehingga penulis dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kerja 

yang tidak diperoleh dalam perkuliahan. Selain itu, penulis dapat berpikir kritis 

dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan ikut berperan 

dalam memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang terjadi di 

lapangan. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengintrospeksi diri dan 

memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri sendiri sebelum masuk dalam dunia 

kerja profesional di bidang teknik sipil.  

1.1.2 Latar Belakang Proyek 

Universitas Internasional Batam (UIB) merupakan universitas unggul yang 

ada di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu UIB juga merupakan salah satu 

universitas terbesar di Pulau Batam yang berpartisipasi dalam pembangunan 

nasional dan memberikan pendidikan pada masyarakat yang didirikan pada tahun 

2000 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 160 / D / O / 2000 oleh Yayasan Marga Tionghoa Indonesia (YMTI). 

Dalam menyediakan pendidikan tinggi yang sesuai dengan visi dan misi 

maka, UIB telah merencanakan beberapa strategi perkembangan untuk 25 tahun 
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kedepan. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan kualitas infrastruktur di UIB. 

Hingga saat ini UIB masih terus mengalami peningkatan dan perluasan lahan 

untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah mahasiswa dan perkembangan UIB. 

Ada empat tahap yang dialami UIB dalam proses pengembangan kampus, 

tahap pertama adalah pembangunan Gedung A, pertama kali mulai di operasikan 

pada 12 Oktober 2004 yang difungsikan sebagai kantor layanan, ruang kelas, 

laboratorium, perpustakaan, dan ruang dosen. Tahap kedua yaitu pembangunan 

Gedung B yang mempunyai struktur yang sama dengan Gedung A hanya saja 

lebih tinggi 2 lantai dan mulai di bangun sejak tahun 2008. Konsep yang 

diterapkan dalam proses pembangunan adalah high-rise-building seperti kampus-

kampus yang ada di Singapura. Selanjutnya tahap ketiga dalam pengembangan 

kampus adalah akan dibangunnya gedung utama setinggi 12 lantai. Konsekuensi 

dari pembangunan gedung utama ini adalah akan dipindahkannya fasilitas 

olahraga mahasiswa yang ada sekarang. Tahap keempat yaitu akan dibangun 

dormitori mahasiswa untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah mahasiswa UIB 

yang berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dari luar Pulau Batam. 

Sejalan dengan pembangunan dormitori, UIB juga mendirikan gedung Sport Hall 

guna memfasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan mahasiswa dalam kegiatan 

olahraga. 

Dalam perencanaan gedung Sport Hall ini Universitas Internasional Batam 

mempercayai PT. Anugrah Bintang Trijaya untuk menjadi dalam merealisasikan 

pembangunan gedung tersebut. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Waktu pelaksanaan kerja praktek yang dijalani oleh penulis selama 3 bulan 

terhitung dari 26 Februari 2018 hingga 26 Mei 2018. Pelaksanaan kerja praktek 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena keterbatasan 

waktu, kerja praktek ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, 

pembatasan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam laporan yaitu beberapa 

bagian dari pekerjaan yang sedang berlangsung pada saat pelaksanaan kerja 

praktek yakni sebagai berikut : 

1. Struktur Organisasi proyek dan tugas masih-masing jabatan; 

2. Pelaksanaan Penimbunan lahan 

3. Fabrikasi baja  

4. Analisis struktur kolom 

5. Dokumentasi di lapangan proyek 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Kerja praktek merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan dan 

meningkatkan ilmu serta kemampuannya dalam menganalisis tata cara mengenai 

pelaksanaan sebuah proyek secara nyata. Pelaksanaan kerja praktek ini 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan, seperti:  

1. Mahasiswa mendapat pemahaman lebih mendalam mengenai teori yang 

telah didapatkan selama masa perkuliahan melalui praktek secara 

langsung, sehingga mahasiswa dapat menganalisis perbandingan selama 

masa proyek berlangsung dengan teori yang telah mahasiswa pelajari. 

2. Mahasiswa mendapat pengalaman mengenai kebijakan yang harus 

diambil pada saat  suatu proyek mendapati suatu masalah. 
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3. Mahasiswa dapat memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaian  

Program Sarjana Strata 1 (S-1) Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Universitas Internasional Batam. 

4. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk berkonstribusi dalam dunia 

lapangan yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari di 

bangku perkuliahan. 

1.4 Manfaat Kerja Praktek 

Dari kerja praktek ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, yaitu : 

1.4.1 Bagi Perguruan Tinggi dan Instansi 

1. Meningkatkan kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Instansi yang 

bergerak dalam bidang konstruksi. 

2. Dapat mempromosikan Perguruan Tinggi di tengah masyarakat dalam 

bidang konstruksi guna memenuhi tenaga kerja berkompeten. 

3. Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan di bidang 

akademis maupun teknis. 

1.4.2 Bagi Akademisi 

1. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam penyusunan laporan kerja 

praktek. 

2. Dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu dari mahasiswa tersebut di 

bidang masing-masing sesuai dengan teori yang terlah didapatkan selama 

proses perkuliahan 
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1.4.3 Bagi Penulis 

1. Dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama proses 

perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman mengenai dunia 

kerja dalam bidang konstruksi di lapangan. 

2. Dapat meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme serta bertanggung 

jawab terhadap kewajiban yang diberikan. 

3. Dapat mengetahui gambaran pekerjaan dibidang konstruksi secara umum. 

1.5 Sistematika Pemahasan 

Untuk memberikan penjelasan mengenai sistematika penyusunan laporan 

kerja praktek ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang, ruang lingkup, tujuan kerja 

praktek, manfaat kerja praktek serta sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini membahas tentang dasar teori dasar dalam menyusun 

laporan kerja praktek ini. 

BAB III  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini berisi mengenai identitas proyek, struktur organisasi 

proyek, aktifitas operasional proyek serta manajemen proyek. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini membahas tentang metode pelaksanaan konstruksi 

yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan proses 

pengambilan data di lapangan serta jadwal pelaksanaan proyek 

Dina Karlina, Analisis Struktur Kolom Pada Proyek Pembangunan Sport Hall Universitas Internasional Batam, 2018 
UIB Repository©2018



7 

 

Universitas Internasional Batam 
 

dengan berdasarkan standar-standar pelaksanaan konstruksi 

Indonesia. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisis data serta aplikasi perencanaan 

dan perhitungan elemn struktur pada bangunan yang diberikan oleh 

dosen pembimbing kerja praktek. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan akhir dari penulisan laporan oleh penulis yang 

berisi kesimpulan serta saran.  
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