
                                                                          1        Universitas Internasional Batam 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek adalah salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan 

sebelum menempuh tugas akhir pada jenjang Strata 1 di Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. Dengan 

adanya kerja praktek tersebut dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

agar mengetahui dan memahami suatu proyek kontruksi dari tahap perencanaan 

hingga ke tahap penyelesaian serta memberikan pengalaman di proyek bagaimana 

menerapkan dan mengaplikasikan ilmu – ilmu yang dipelajari selama 

diperkuliahan dengan kegiatan yang ada di proyek.  

Penulis mengajukan serta melaksanakan kerja praktek di proyek 

kontruksi yang ada di Kota Batam, yaitu Proyek Pembangunan Dan 

Pengembangan Dermaga Curah Pelabuhan Kabil yang terletak di kawasan Kabil, 

Nongsa, Kota Batam. Pemilik dari proyek ini adalah BP Batam dan PT. Jaya 

Multi Karya yang merupakan perusahaan swasta dalam bidang kontruksi sebagai 

Kontraktor utama dan dibantu oleh Sub Kontraktor yang telah ditentukan. 

Selama kerja praktek ini penulis juga mempelajari sistem pengadaan 

barang, metode kontruksi, manajemen pembangunan serta struktur bangunan 

khususnya dermaga. Dengan demikian harapan dari penulis adalah penulis dapat 

menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama kuliah sehingga dapat 

memberikan solusi atau saran untuk suatu masalah yang dihadapi di proyek. 

Fransisco Faldo, Analisa dan Cara Membuat Kurva S Pada Proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil - Batam, 2018 
UIB Repository©2018 



2 
 

                                                                           Universitas Internasional Batam 
 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Adapun maksud dan tujuan dari kerja praktek untuk mahasiswa ini antara 

lain : 

1. Sebagai syarat mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan sebelum 

menempuh skripsi pada jenjang Strata 1 di Jurusan Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional 

Batam. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pelaksanaan metode dan 

manajemen kontruksi selama di lapangan. 

3. Mahasiswa dapat membuat perbandingan dan mengaplikasikan ilmu – 

ilmu yang telah dipelajari selama kegiatan perkuliahan ke dalam 

lingkungan kerja. 

4. Mahasiswa dapat mempelajari cara melakukan interaksi sosial ke dalam 

dunia lingkungan kerja. 

5. Mahasiswa dapat mengetahui cara menyelesaikan suatu permasalahan – 

permasalahan yang terjadi selama di lapangan. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah dibuat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah-masalah yang akan dibahas. Berdasarkan  pemikiran latar belakang , dapat 

dirumuskan bahwa masalah yang akan dibahas pada penyusunan laporan kerja 

praktek ini adalah : 
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1. Apakah terjadi penurunan grafik antara kurva s aktual dan kurva s 

rencana ? 

2. Apa penyebab yang membuat kurva s aktual mengalami penurunan ? 

3. Apakah kurva s aktual akan mempengaruhi kinerja di lapangan ? 

  

1.4 Latar Belakang Proyek 

Batam merupakan salah satu pintu gerbang arus kapal berskala internasional 

sehingga harus perlu dikembangkan terus untuk menjamin optimalisasi dimasa yang 

akan datang. Lokasi Batam yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia 

menjadikan kota Batam sebagai tempat strategis dalam bidang ekspor dan impor 

internasional. Pembangunan pelabuhan kabil ini merupakan suatu program kerja 

utama yang tercantum dalam Peraturan Presiden (perpres) No. 87 Tahun 2011 yaitu 

meningkatkan dan mengembangkan pusat kegiatan Pelabuhan Kabil. Pembangunan 

dan pengembangan  dermaga curah kabil yang mempunyai luas kurang lebih 10 

hektare (Ha) ini dimaksudkan  untuk melayani lalu lintas dan bongkar muat CPO 

(Crude Palm Oil). Dengan pembangunan dan pengembangan dermaga curah kabil ini 

dapat memenuhi kebutuhan suatu produksi pabrik sehingga kota Batam dapat 

menjadi pintu gerbang pelabuhan internasional. 

Untuk meningkatkan dan mengembangkan pusat kegiatan Pelabuhan kabil 

dan membuat Kota Batam menjadi pintu gerbang kegiatan pelabuhan internasional, 

BP Batam selaku pemilik proyek memulai melakukan tender dan PT. Jaya Multi 

Karya  menjadi kontraktor utama pemenang tender proyek tersebut. PT.Jaya Multi 

Karya dibantu oleh PT. Pratama Widya sebagai Sub Kontraktor spesialis pondasi dan 
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soil test, PT. Maju Bersama Jaya sebagai Sub Kontraktor pengadaan material , PT. 

Berkah Rezeki Sejahtera sebagai Sub Kontraktor spesialis pengerukan dan reklamasi. 

Dermaga Curah Kabil ini akan membangun 2 bentuk dermaga yang berbeda yaitu 3 

dermaga dalam bentuk Wharf dan 1 dermaga dalam bentuk Trestle sehingga 

berjumlah 4 dermaga yang akan dibangun. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Dari pelaksanaan kerja praktek yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat, yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Penulis dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

tentang pekerjaan kontruksi di lingkungan kerja. 

b. Penulis dapat memahami dan mengaplikasikan pelajaran – pelajaran 

di bangku kuliah ke dalam lingkungan kerja. 

c. Penulis dapat mengetahui suatu gambaran dalam dunia kerja selama 

kerja praktek untuk kedepannya sebelum memasuki dunia kerja. 

2.   Bagi Perguruan Tinggi dan Instansi 

a. Dapat menjalin hubungan kerjasama “bilateral” yang baik antara 

lembaga pendidikan Akademik dengan Instansi terkait. 

b. Dapat menciptakan tenaga kerja ahli yang berkompoten dalam 

bidangnya masing-masing dengan adanya kegiatan kerja praktek. 

c. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas lulusannya 

dengan adanya kerja praktek tersebut. 
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1.6    Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan laporan Kerja Praktek terdapat 6 bagian bab, setiap bab 

memiliki sub bab dengan maksud agar laporan Kerja Praktek ini dapat mempermudah 

pembaca di dalam pemahaman setiap masing-masing bab. Adapun bab-bab tersebut, 

yakni : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang kerja praktek, maksud 

dan tujuan praktek, latar belakang proyek, manfaat proyek dan 

dilanjutkan dengan sistematika pembahasan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

ruang lingkup pembahasan yang diteliti sebelumnya selama kerja 

praktek sebagai data referensi untuk penulisan laporan kerja praktek. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PROYEK  

Dalam bab ini berisikan tentang profil perusahaan , struktur 

organisasi perusahaan, aktifitas perusahaan dan sistem yang digunakan 

perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan 

Dermaga Curah Pelabuhan Kabil. 

4. BAB IV : METODOLOGI 

Dalam bab ini berisikan tentang metode kerja praktek lapangan, 

metode rancangan penelitan dan metode pelaksanaan kontruksi pada 

saat aktivitas pelaksanaan proyek. 
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5. BAB V : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini berisikan tentang proses pengambilan data dan analisa 

data perencanaan yang diperoleh selama pelaksanaan kerja praktek. 

6. BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat 

diambil selama pelaksanaan kerja praktek 
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