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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Kerja Praktek merupakan salah satu kurikulum yang wajib ditempuh agar 

memenuhi syarat tugas akhir jenjang Strata 1 pada Program Studi Teknik Sipil, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam. Kerja 

praktek dapat memberikan pengalaman di dunia konstruksi serta dapat 

mengetahui sebuah konstruksi dari awal perencanaan sampai akhir dan 

mengetahui perbandingan ilmu lapangan dengan ilmu yang didapat selama 

diperkuliahan. 

Sehubungan dengan hal diatas, penulis mengajukan surat Kerja Praktek 

kepada PT. Jaya Multi Karya salah satu perusahaan swasta dibidang konstruksi. 

Kemudian penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktek di proyek Pembangunan 

dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil Project yang berada di kawasan Kabil, 

Nongsa, Kota Batam. Pihak owner di  proyek ini adalah BP Batam. 

Diharapkan selama kegiatan kerja praktek, penulis dapat berfikir secara 

cepat dan tepat dalam mengatasi masalah dan memberikan saran terbaik dalam 

pekerjaan proyek tersebut. Dengan demikian harapan dari penulis dapat 

mengintropeksi diri, memperbaiki diri dan mempersiapkan diri sendiri sebelum 

memasuki dunia kerja di bidang Teknik Sipil serta dapat menerapkan ilmu yang 

sudah didapat selama diperkuliahan. 
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1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Dalam melaksanakan kerja praktek, ada beberapa hal yang dicapai antara 

lain :  

1. Mahasiswa dapat kesempatan berpartisipasi secara langsung dalam 

kegiatan proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga Curah Kabil. 

2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai pekerjaan 

konstruksi serta berbagai tahapannya melalui pengamatan secara di 

lapangan. 

3. Mahasiswa dapat menambah wawasan tentang pekerjaan Proyek. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui perbandingan antara ilmu lapangan dengan 

ilmu yang sudah dipelajari diperkuliahan.  

 

1.3 Latar Belakang Proyek 

Batam merupakan salah satu daerah yang berkembang di bidang industri 

maupun bidang ekspor dan impor minyak Internasional. Pembangunan dermaga 

kabil ini terletak di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Pembangunan ini 

merupakan program pemerintah kota Batam untuk meningkatkan kapasitas 

Dermaga Kabil. 

Proyek Dermaga Kabil ini milik BP Batam, kemudian BP Batam 

mengadakan tender atau pelelangan harga dan di ikuti beberapa instansi yang 

berada di Batam. Yang menjadi pemenang tender untuk menjadi kontaktor utama 

adalah PT. JMK dan dibantu oleh PT. PW sebagai sub kontraktor khusus untuk 

pemancangan pondasi, PT. MBJ sebagai kontraktor khusus untuk penyediahan 
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bahan struktur. Pengerjaan Dermaga Kabil meliputi pembangunan Wharf 1, 

Wharf 2 dan Trestle. 

 

1.4 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat yang didapat dari dilaksanakannya kerja praktek, yaitu : 

1. Bagi mahasiswa  

a. Mampu memenuhi salah satu syarat Tugas Akhir. 

b. Mengetahui teknis pelaksanaan dibidang konstruksi. 

c. Penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dari 

perkuliahan ke lapangan kerja. 

2. Bagi perusahaan 

a. Dapat menjalin kerjasama  antara pihak kampus dengan pihak 

perusahaan. 

b. Dapat memperoleh tenaga kerja yang profesional dengan adanya 

kegiatan kerja praktek. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Bebarapa susunan laporan mengenai pembahasan ruang lingkup yang 

terdiri dari : 

a. Kerja Praktek dilaksanakan selama 3 bulan, di awali mulai dari tanggal 15 

Oktober 2018 sampai dengan 24 Januari 2019. 

b. Kerja Praktek dilaksanakan di proyek Pembangunan dan Pengembangan 

Dermaga Curah Kabil. 
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c. Data yang didapat seperti gambar struktur diperoleh dari instansi yang 

bersangkutan di lingkup pembangunan proyek. 

d. Menganalisa dan mendalami objek pembahasan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Penulis membagi laporan ini menjadi 6 (enam) bab, yaitu : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Penjabaran mengenai latar belakang kerja praktek, maksud dan tujuan 

kerja praktek, latar belakang proyek,  manfaat proyek dan ruang lingkup. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Penjabaran mengenai data yang diperoleh selama kerja praktek untuk 

referensi laporan kerja praktek. 

3. BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Berisikan tentang informasi perusahaan yang berisikan tentang struktur 

organisasi perusahaan, aktivitas kegiatan proyek dan metode yang dipakai 

dalam pelaksanaan proyek Pembangunan dan Pengembangan Dermaga 

Curah Kabil. 

4. BAB IV : METODOLOGI 

Penjabaran mengenai metode kerja praktek sesuai dengan tugas khusus 

yang diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu menganalisa struktur plat 

lantai. 
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5. BAB V : ANALISIS DATA DAN PERENCANAAN 

Penjabaran mengenai proses pengumpulan data beserta analisa 

perencanaan yang didapat selama kerja praktek tentang analisa pekerjaan 

struktur plat lantai trestle. 

6. BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Penjabaran mengenai kesimpulan dan saran selama kerja praktek, 

sekaligus penutup. 
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