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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Batam sebagai pusat perekonomian di provinsi Kepulauan Riau 

hingga saat ini masih menjadi salah satu tujuan para insvestor untuk menyimpan 

investasi di bidang properti yang terbilang cukup baik di tengah kelesuhan ekonomi. 

Pembangunan di kota Batam yang masih terus berjalan sehingga mendorong 

perputaran ekonomi terutama di sektor properti. 

Seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu, keterbatasan lahan di 

kota Batam menjadi penyebab para developer tidak bisa lagi memilih membangun 

perumahan melainkan harus mengembangkan hunian vertikal, yaitu apartemen. 

Begitu juga pemerintah yang ikut merencanakan dalam membangun kota. 

Di sisi lain, harga pemasaran apartemen kurang lebih sama dengan harga 

perumahan saat ini. Sedangkan biaya pembangunan apartemen jauh lebih tinggi 

dibandingkan perumahan. Hal ini yang menjadi tantangan bagi para pengembang 

maupun pemerintah dalam pertimbangan untuk membangun apartemen yang bisa 

lebih murah. 

 Apartemen Puri Khayangan residence adalah proyek konstruksi gedung 18 

lantai yang direncanakan akan menjadi apartemen bersubsidi pertama di pulau 

Batam. Gedung apartemen dengan total ruangan sebanyak 490 unit tersebut 
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dibangun oleh PT Kinarya Rekayasa dan dipasarkan dengan dua tipe, yaitu tipe 36 

dengan dua kamar tidur dan tipe 28 dengan satu kamar tidur. 

Lokasi proyek pembangunan gedung apartemen Puri Khayangan residence 

terletak wilayah Batam Center, depan Kapita Plaza, dekat pasar Botania 2, cukup 

dekat dengan Bandara Internasional Hang Nadim dan Terminal Ferry Internasional 

Batam Center, tidak jauh dari Rumah Sakit Elisabeth dan Universitas Batam 

(UNIBA) dan fasilitas pendidikan lainnya. Proyek pembangunan apartemen 

tersebut telah berjalan sejak bulan januari tahun 2017 lalu, sampai saat ini masih 

berada pada tahap pekerjaan pondasi oleh PT Pratama Widya. 

 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Topik pembahasan pada laporan kerja praktek ini adalah “Analisa 

Perencanaan Dan Pekerjaan Pondasi Bore Pile Proyek Pembangunan Gedung 

Apartemen Puri Khayangan residence”, maka ruang lingkup pembahasan yakni 

tentang perencanaan dan pekerjaan pembangunan pondasi bore-pile di proyek Puri 

Khayangan residence, kota Batam. 

 

 

1.3 Tujuan Proyek 

 Tujuan dari proyek pembangunan gedung apartemen Puri Khayangan 

residence adalah agar permasalahan pembangunan terkait keterbatasan lahan di 

kota Batam bisa teratasi atas kerja sama pihak pengembang dan pemerintah. 
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Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek di PT Pratama Widya adalah agar 

mahasiswa atau peserta kerja praktek sendiri bisa memahami pengaplikasian ilmu 

teknik sipil di lapangan konstruksi suatu proyek terutama pada tahap pekerjaan 

pondasi. 

Tujuan dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah agar mahasiswa 

atau penulis sendiri bisa menganalisa hasil dari kerja praktek kedalam suatu tulisan 

laporan yang bermanfaat. 

 

 

1.4 Manfaat Proyek 

 Manfaat dari proyek pembangunan gedung apartemen Puri Khayangan 

residence adalah masyarakat bisa ikut menikmati hasil pembangunan dan 

permasalahan pembangunan terkait keterbatasan lahan di kota Batam juga ikut 

teratasi. 

Manfaat dari pelaksanaan kerja praktek di PT Pratama Widya adalah 

mahasiswa atau peserta kerja praktek sendiri bisa ikut berpartisipasi dalam 

pekerjaan proyek pembangunan gedung apartemen Puri Khayangan residence, 

yaitu pada tahap pekerjaan pondasi. 

Manfaat dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah mahasiswa atau 

penulis sendiri bisa mengembangkan ilmu teknik sipil dengan menuliskan hasil 

kerja praktek kedalam bentuk buku laporan kerja praktek. 
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1.5 Sistematika Pembahasan  

 Laporan kerja praktek ini disusun secara sistematika yang terdiri dari 

beberapa bab dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

a. Bab I : Pendahuluan 

 Pada kajian bab i berisi rumusan masalah yang diantaranya adalah latar 

belakang permasalahan, ruang lingkup pembahasan, tujuan dari proyek, manfaat 

proyek dan terakhir yaitu sistematika penulisan laporan. 

 

b. Bab II : Tinjauan Pustaka 

 Pada kajian bab ii berisi landasan teori diantaranya adalah mekanika tanah, 

survei lapangan konstruksi, perencanaan pondasi dan jenis-jenis pondasi. 

 

c. Bab III : Gambaran Umum Proyek 

 Pada kajian bab iii berisi informasi proyek diantaranya adalah tentang 

perusahaan, identitas proyek, struktur organisasi, dan sistem pelaksanaan proyek. 

 

d. Bab IV : Metodologi 

 Pada kajian bab iv berisi rancangan kerja praktek diantaranya adalah 

pengajuan lokasi dan topik kerja praktek, teknik pengumpulan data dan tahapan 

pelaksanaan. 
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e. Bab V : Analisis Data Dan Pembahasan 

 Pada kajian bab v berisi hasil dari kerja praktek diantaranya adalah analisis 

data, pembahasan, dan kendala pelaksanaan. 

 

f. Bab VI : Kesimpulan Dan Saran 

 Pada kajian bab vi berisi catatan akhir laporan diantaranya adalah 

kesimpulan dan saran. 
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