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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

 Kerja Praktek merupakan salah satu persyaratan diharuskan kepada 

mahasiswa dalam menempuh pendidikan S1 pada Program Sarjana Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. Tujuan 

diwajibkaannya mata kuliah ini adalah untuk mencetak tenaga kerja yang 

profesional dan handal serta memberikan kesempatan mahasiswa untuk 

mendapatkan pengalaman mengenai proyek konstruksi mulai dari perencanaan 

hingga tahap penyelesaian sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan 

membandingkan teori-teori yang telah dipelajari dibangku kuliah dengan kondisi 

nyata yang terjadi di lapangan serta memahami hal-hal berjalannya yang terkait 

dengan konstruksi. Program Kerja Praktek ini sangat diperlukan untuk 

mengajarkan mahasiswa supaya lebih memahami pada dunia kerja, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, memberikan gambaran nyata mengenai hal-hal 

yang pasti dihadapi di dunia kerja kepada mahasiswa sehingga mahasiswa 

memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat. Namun untuk mencapai itu semua 

tidaklah mudah harus diperlukan usaha yang lebih dan kerja keras mahasiswa itu  

sendiri. 

 Dalam melakukan kerja praktek, mahasiswa diharusakan untuk aktif 

dalam pengamatan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Aktif dalam 

mengumpulkan data-data di lapangan selama pelaksanaan pekerjaan karena sangat 

diperlukan nantinya untuk menyusun laporan kerja praktek sehubungan dengan 

hal diatas penulis mengajukan dan melaksanakan program kerja praktek pada 

proyek yang berlangsung di Batam yaitu proyek pekerjaan pondasi bored pile 

Proyek Wey Wey Hotel, adapun pemilik proyek ini adalah PT. Widya Putra 

Pratama yang bergerak di bidang spesialis pondasi. Dalam kerja praktek ini 

penulis mempelajari proses pembuatan pondasi bored pile. 
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1.1.2 Latar Belakang Proyek 

 Batam adalah salah satu kota yang letaknya cukup strategis yaitu diantara 

tiga negara (Malaysia, Singapura, Kamboja), hal inilah yang menjadi salah satu 

alasan mengapa Batam memilki kesempatan perkembangan yang pesat dibidang 

pariwisata dan industri, hal seperti ini dapat terlihat dari banyaknya investor asing 

dan lokal yang menanamkan modalnya di kota Batam. Selain itu Batam juga 

sering menjadi kota transit jika terdapat turis domestik atau internasional yang 

hendak bepergian ke negara tetangga, ataupun destinasi liburan oleh banyak orang 

dari berbagai kota maupun negara. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Wey 

Wey Group ingin menanamkan sahamnya untuk mewujudkan pembangun Wey 

Wey Hotel di depan pelabuhan internasional Harbourbay. 

 Alasan Wey Wey Group membangun Hotel di kawasan Harbourbay ini 

adalah mengingat lokasi hotel yang strategis dari pusat perbelanjaan dan 

pelabuhan Internasional Harbourbay. Langkah selanjutnya yang menjadi proses 

selanjutnya pembangunan Wey Wey Hotel ini adalah pembuatan pondasi yang 

mana dalam menangani pekerjaan Wey Wey Group mempercayakan pada 

PT.Widya Putra Pratama yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

spesialis pondasi. PT.Widya Putra Pratama ini berkedudukan di komplek Century 

Park Blok D no.2-3 Batam Center. 

 Penulis memilih pekerjaan pondasi bored pile hotel wey wey ini karena 

proyek ini memenuhi syarat untuk proyek kerja praktek dan juga penulis dapat 

mempelajari cara pekerjaan pondasi bored pile secara langsung di lapangan, 

pondasi merupakan hal yang paling penting untuk disetiap bangunan. 
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1.2 Ruang Lingkup 

 Kerja Praktek di proyek pembangunan Wey Wey Hotel ini, ruang lingkup 

permasalahan di batasi pada pekerjaan struktur bagian pondasi bangunan. 

Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar penulis dapat membahas, 

mengetahui, dan mendalami bagian yang akan menjadi ojek penelitian dalam 

masa kerja praktek tersebut. 

1.3 Tujuan Proyek 

 Tujuan dalam pelaksanaan pembangunan Wey Wey Hotel ini adalah 

sebagai salah satu tempat singgah sementara oleh turis asing atau domestik. 

 Sedangkan tujuan mahasiswa dalam kerja peraktek di pekerjaan pondasi 

dalam yaitu bored pile Proyek Wey Wey Hotel Harbourbay ini adalah: 

1. Mahasiswa memahami data umum proyek secara keseluruhan. 

2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan hasil teori-teori dan ilmu 

lainnya yang diperoleh pada masa perkuliahan ke dalam dunia kerja yang 

sesungguahnya. 

3. mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia 

konstruksi khususnya di bidang pondasi dan aspek lainnya melalui 

pengamatan secara langung di lapangan pekerjaan khususnya peroyek 

konstruksi. 

4. Mahasiswa mengetahui metode peleksanaan yang diterapkan dilapangan, 

mengetahui permasalahan yang ada di lapangan dan cara mengatasinya. 
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5. sedangkan bagi prusahaan kerja praktek, analisis dalam karya tulis ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi evalasi kerja, sehingga dapat 

mempertahankan hal-hal yang baik dan mengurangi yang buruk. 

1.4 Manfaat 

 Hasil yang didapatkan selama mahasiswa kerja praktek pada proyek 

pekerjaan pondasi bored pile proyek Wey Wey Hotel Habourbay adalah: 

1. Pengalaman dan pengetahuan bagi mahasiswa dalam menjalani kerja 

peraktek di PT.Widya putra pratam mengenai proses pelaksanaan 

pekerjaan pondasi bored pile. 

2. Mengetahui prediksi jumlah setiap material yang digunakan selama 

pekerjaan bored pile berlangsungg. 

3. Mengimplementasikan pengalaman dan teori yang di peroleh dalam 

menjalani kerja peraktek pada dunia kerjadi masa yang akan datang. 

4. mengetahui letak permasalahan yang sering ada di lapangan yang 

berakibat kurang terhadap proses pekerjaan berlangsung dan bagai mana 

cara menghindari masalah tersebut dan solusinya. 
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