
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

 Kegiatan praktikum kerja adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa agar 

bisa melanjutkan pengambilan matakuliah tugas akhir pada jenjang pendidikan 

Stara 1 di Universitas Internasional Batam, Falkutas Teknik Sipil dan Perencanaan. 

Ptaktek kerja merupakan matakuliah dengan pengetahuan dan pengalaman 

mengenai proyek yang dikerjakan mulai dari tahap awal hingga tahap penyelesaian 

dengan mengamati dan menganalisis secara langsung, sehingga mahasiswa dapat 

menerapkan teori perkuliahan serta dapat membandingkan kaitan antara teori 

dilapangan. 

 Dalam hal ini, penulis akan melaksanakan kegiatan, di Proyek 

Pembangunan Gedung Ruko Empat Lantai, berlokasi di Jalan Djang Merdu Batam. 

Pemilik proyek ini adalah Perusahaan PT.Harapan Cipta Persada yang ahli dibidang 

pengembangan pebangunan. 

 Sehubung akan dilakukannya kerja praktek sebagaimana disebutkan, 

diharapkan penulis maupun pembaca agar bisa memahami dalam mengatasi 

masalah timbul dan menyarankan solusi lain terhadap apa yang terjadi. Pihak 

kampus telah memberikan waktu untuk melaksanakan program kerja praktek 

selama tiga bulan. Diharapkan waktu tersebut digunakan untuk mengumpulkan data 

yang bersangkutan pada proyek tersebut sebagai bahan pendukung untuk laporan 

praktikum kerja. 

 

Muhamad Ulul Azmi, Perhitungan Struktur Kolom pada Proyek Pembangunan Ruko Mitra Junction 
UIB Repository©2019



1.2  Maksud dan Tujuan 

 Berikut ini adalah maksud dan tujuan dari program kerja praktek yang 

sedang dilaksanakan dalam proyek: 

1. Penulis dapat melihat langsung proses pekerjaan konstruksi bangunan. 

2. Penulis dapat mempelajari dan melihat alat dan bahan yang digunakan 

dalam proses kerja. 

3. Penulis dapat mengetahui metode dan menganalisa ukuran data 

bangunan yang akan dikerjakan. 

4. Penulis dapat melihat proses awal hingga akhir pengerjaan kontuksi 

bangunan yang dikerjakan. 

 

1.3  Metode Data 

 Metode data, informasi, atau bahan sebagai bahan pendukung dalam 

menyusun laporan kerja praktek, disetujui: 

1. Penulis mengamati di lapangan selama kerja praktek, seperti ukuran, 

jenis bahan, dan cara kerja / pemasangan, seperti ukuran, jenis bahan, 

dan cara pengerjaan/pemasangan. 

2. Melakukan wawancara langsung atau tidak langsung dengan pelaksana 

konstruksi agar mendapatkan data profile umum dan data teknis proyek. 

3. Literatur peraturan kontruksi yang berlaku di Indonesia 

4. Studi pustaka. 

5. Pengambilan gambar/foto di lapangan untuk dokumentasi. 
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1.4  Batasan Masalah 

 Penulis menentukan batas  permasalahan yang dibahas ialah: 

1. Strukturorganisasi perusahaan. 

2. Manajemen dan metode di proyek. 

3. Dokumentasi dilapangan. 

 Dalam laporan tidak akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan 

seperti: 

1. Elemen struktur bangunan bagian bawah. 

2. Elemen struktur bagian atas yang berupa balok, plat lantai, dan tangga. 

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

 

1.5  Sistematika Pembahasan 

 Membahas kegiatan fisik di bidang proyek. Ruang lingkup penelitian ini 

diterbitkan: 

1. Pihak terlibat proyek dan tugas dari kedudukan jabatan. 

2. Data dalam dan luar proyek. 

3. Metode yang digunakan di lapangan. 

4. Melihat serta mengamati kegiatan yang terjadi di lokasi proyek. 
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