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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kian berkembang dan majunya dunia konstruksi sekarang ini maka 

semakin membutuhkan lulusan sarjana yang siap dan profesional. Mahasiswa 

teknik sipil pun dituntut untuk siap menghadapi keprofesionalan pekerjaan, 

berbagai tantangan yang muncul dan tantangan yang terjadi nantinya di dunia 

kerja. Ada banyak sekali halangan bagi seorang mahasiswa yang belum memiliki 

satupun pengalaman untuk terjun ke dunia konstruksi, seperti halnya teori-teori  

yang diperoleh dibangku perkuliahan bersifat kurang adaptif untuk di lapangan. 

Masalah keterbatasnya waktu juga mengakibatkan ilmu yang didapatkan oleh para 

mahasiswa masih sangat terbatas. 

Dikarenakan hal-hal tersebutlah  maka Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Internasional Batam 

mengharuskan semua mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Kerja Praktek 

(KP)  . Adapun maksud kegiatan kerja praktek ini adalah supaya mahasiswa bisa 

memperoleh banyak pengetahuan yang mungkin saja tidak didapatkan di 

perkuliahan.  Mahasiswa juga turun langsung ke lapangan untuk melihat dan 

mengambil pelajaran tentang pelaksanaan suatu proyek, yang mungkin saja 

menjadi bekal untuk diri sendiri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 

Selama melaksanakan kerja praktek ini, diharapkan mahasiswa memperoleh 

berbagai ilmu dilapangan dan memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan 

permasalahan yang muncul. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Pelaksanaan kerja praktek yang dilaksankan oleh penulis yaitu selama 3 

(tiga) bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan 01 Juni 2018, 

berdasarkan Surat Perintah Kerja Praktik atas nama Wakil Rektor Universitas 

Internasional Batam. Kerja praktek yang dilaksanakan tidak melakukan 

pengamatan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan 

waktu. Karena hal tersebut, laporan ini dibatasi permasalahan yang akan dibahas 

yaitu di bagian-bagian pekerjaan yang berlangsung selama kurun waktu 

pelaksanaan kerja praktek, antara lain: 

1. Gambaran umum proyek pembangunan gedung apartemen Formosa 

Residence Batam. 

2. Struktur organisasi proyek dan tugas masing-masing jabatan. 

3. Pengerjaan struktur atas gedung utama seperti kolom, balok, dan plat 

lantai. 

4. Master schedule proyek pembangunan gedung apartemen Formosa 

Residence Batam. 

5. Manajemen Konstruksi proyek pembangunan gedung apartemen 

Formosa Residence Batam. 

6. Analisa perhitungan volume beton pada kolom, balok, dan plat lantai. 

Pada laporan kerja praktek ini penulis tidak akan membahas materi-

materi sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengerjaan konstruksi struktur bawah seperti pondasi dan 

raft foundation. 

2. Membahas perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

3. Membahas pekerjaan arsitektur ruangan. 
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1.3 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan secara umum kerja praktek adalah untuk memenuhi kurikulun 

wajib Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

Universitas Internasional Batam. Beberapa tujuan Kerja Praktek adalah: 

1. Mahasiswa dapat mengambil parameter terhadap pembelajaran yang 

didapatkan di bangku perkuliahan keadaan sebenarnya di lapangan. 

2. Mahasiswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dengan melihat 

secara langsung prosedur kerja suatu proyek yang sesungguhnya. 

3. Mahasiswa dapat menganalisis permasalahan-permasalahan di suatu 

proyek dan mengetahui cara penyelesaian permasalahan tersebut. 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis melakukan metode 

pengumpulan data yaitu : 

1. Metode observasi (pengamatan) 

Metode observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

sistematis terhadap objek penelitian yaitu Proyek Pembangunan 

Apartemen “Formosa Residence” secara langsung. Pengamatan yang 

dilakukan yaitu tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pekerjaan 

lapangan, kondisi lingkungan sekitar proyek dan permasalah yang 

muncul selama pelaksanaan proyek. 

2. Metode interview 

Metode interview dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan 

pihak yang terpaut didalam Proyek Pembangunan Gedung Apartemen 

“Formosa Residence”. Tanya jawab dilakukan dengan tatap muka lalu 
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mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dan langsung tentang hal-

hal yang ada kaitan didalam proses pelaksanaan proyek tersebut. 

3. Metode pustaka 

Metode pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data proyek dan 

memahami isi-isi melalui media buku dengan proses pelaksanaan selama 

kerja praktek. 

4. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil data proyek 

pembangunan dengan media dokumentasi yang berupa foto selama masa 

pelaksanaan proyek. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis lebih banyak 

membahas ruang lingkup yang meliputi kegiatan-kegiatan yang terjadi di 

lapangan proyek. Untuk mendapat gambaran sistematis, penulis membagi penulis 

laporan kerja praktek ini menjadi beberapa bab, yaitu: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup, maksud dan tujuan 

dilaksanakannya kerja praktek, metode pengumpulan data, dan 

sistematika pembahasan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Mendeskripsikan mengenai pengertian hunian, struktur, metode 

pekerjaan dan dasar penggunaan beton dalam struktur gedung bertingkat. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Pada bagian bab ini membahas mengenai data dan gambaran proyek 

secara umum, mulai dari maksud dan tujuan proyek, lokasi proyek, dan 

data umum proyek serta tinjauan umum pekerjaan proyek. 

4. BAB IV : METODOLOGI 

Menguraikan tentang pemeriksaan kualitas (mutu), pelaksanaan K3 

(Kesehatan dan Keselamatan Kerja) proyek, proses penjadwalan, 

perhitungan dan pengawasan terhadap manpower/pekerja, pembiayaan 

proyek, metode pelaksanaan lapangan, pengelolaan peralatan dan proses 

inspeksi/commisioning/handover. 

5. BAB V : ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pembahasan tentang analisa data dan perencanaan yang diberikan oleh 

pembimbing kerja praktek. 

6. BAB VI : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Bab ini mengemukakan 

kesimpulan sesuai dengan hasil yang didapatkan dari pembahasan serta 

saran yang diharapkan berguna bagi pelaksanaan proyek tersebut. 


