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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus memiliki 

kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang 

digelutinya. Kerja Praktek adalah salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi 

oleh setiap mahasiswa  Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, 

Universitas Mercu Buana. Selama masa studinya mahasiswa dituntut untuk melakukan 

kerja praktek lapangan langsung dengan cara melakukan magang kerja di suatu 

perusahaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

Topik dalam kerja praktek yang diambil ditentukan oleh mahasiswa dengan 

mendapatkan persetujuan dari Ketua Program Studi Teknik Sipil dan Dosen 

Pembimbing serta  Instansi yang dituju dalam pelaksanaan kerja praktek. Pada Kerja 

Praktek ini, penulis memilih topik Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Extended Half Slab 

pada Jembatan dengan Metode Half Slab di proyek tol Depok – Antasari yang 

dikerjakan oleh PT. Girder Indonesia.  

Program Kerja Praktek ini diharapkan mahasiswa bisa langsung mengenal bagaimana 

pelaksanaan konstruksi jalan tol terutama pekerjaan struktur extended slab, selain itu 

mahasiswa diharapkan dapat memahami ilmu yang di dapat dalam perkuliahan dan  

dikombinasikan dengan pengalaman dari kerja praktek tersebut. Nantinya dapat 

diaplikasikan pada dunia kerja dengan tenaga kerja kontruksi yang professional. Pada 

kegiatan kerja  praktek ini, kelompok kami memilih Proyek Tol Depok – Antasari 

sebagai tempat kerja praktek selain dari kami bekerja di proyek tersebut kami ingin 
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pengetahuan materi kuliah perencanaan geometri jalan serta perencanaan perkerasan 

jalan lebih mendalami saat pelaksanaanya di lapangan kerja nyata. 

Kerja praktek yang dilaksanakan oleh mahasiswa meliputi pelaksanaan dan pengelolaan 

suatu proyek kontruksi di bidang Teknik Sipil, dari kerja praktek mahasiswa diharuskan 

membuat laporan tentang objek dari kerja praktek tersebut dan isi laporan tersebut harus 

dapat persetujuan dari pembimbing lapangan dan dosen pembimbing yang selanjutnya 

di presentasikan kepada  dosen pembimbing. Kerja praktek ini berlokasi pada Kantor 

Proyek Tol Depok - Antasari PT.Girder Indonesia, Jalan Krukut Raya No.10, Limo – 

Depok, Jawa Barat 16514 dan rencananya tol ini akan dikelola oleh anak perusahaan 

PT.Citra Marga Nusaphala (CMNP), yakni PT.Citra Waspphutowa. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Maksud dan tujuan pelaksanaan kerja praktek ini adalah untuk megetahui : 

1. Prosedur awal pelaksanaan pekerjaan jalan tol, seperti : pekerjaan pembersihan, 

pekerjaan tanah, pekerjaan drainase, pekerjaan badan jalan, pekerjaan 

pemadatan. 

2. Metode dalam pengerjaan jalan tol terutama struktur extended slab pada 

jembatan. 

3. Alat yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek jalan tol, 

pengerjaan extended half dll. 

4. Dengan terjun langsung ke lapangan mahasiswa dapat mengetahui masalah yang 

muncul dalam proyek dan diharapkan dapat memberikan solusi dari masalah 

tersebut. 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Citra_Marga_Nusaphala&action=edit&redlink=1
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1.3  Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Kerja praktek ini dilaksanakan mulai dari tanggal 10 September 2018 sampai 30 

November 2018 yaitu dalam waktu 3 bulan. Pada waktu dimulainya kegiatan kerja 

praktek ini, pekerjaan Jalan Tol Depok-Antasari Paket-2 sudah melakukan pekerjaan 

sebesar ±25%. 

 
               Sumber : Proyek Tol Depok - Antasari 

Gambar 1.1 : Layout Proyek Jalan Tol Depok – Antasari 

Pemilik proyek adalah orang/badan hukum baik swasta maupun pemerintah yang 

memiliki kemampuan dana untuk menyelenggarakan sebuah proyek dan memberikan 

pekerjaan kepada para pihak penyedia jasa. Pada proyek Jalan Tol Depok-Antasari 

pemilik proyek adalah PT. Citra Waspphutowa. Adapun lingkup pekerjaan utama yang 

dikerjakan sebagai berikut: 

1. Jembatan Extended Slab Brigif 

2. Pekerjaan Timbunan Untuk Main Road 

3. Box Trafic Samiun, Box Trafic At-Taqwa & Box Trafic Rawajati 

4. Jembatan H.Saun  
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5. Jembatan Proteksi Pipa gas 

6. Jembatan Inter change krukut 

Pada kerja praktek ini penulis hanya di fokuskan pada pelaksanaan pekerjaan Jembatan 

Extended half slab. 

 

1.4  Metodologi Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan dalam menyusun laporan kerja praktek ini diperoleh dari: 

1. Pengamatan langsung di lapangan, 

2. Pengambilan dokumentasi di lapangan, 

3. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak terkait pada saat di lapangan 

 

1.5  Sistematika Penulisan Laporan 

Laporan kerja praktek ini disusun berdasarkan hasil peninjauan lapangan proyek Jalan 

Tol Depok-Antasari yang terdiri dari 8 bab dan beberapa sub-bab. Pembahasan pada 

setiap bab berbeda-beda namun masih saling berketerkaitan satu dengan yang lainnya. 

Secara garis besar sistematika penulisan laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang 

lingkup dan batasan masalah, metodologi pengumpulan data, dan sistematika 

penulisan laporan kerja praktek pada proyek Jalan Tol Depok-Antasari. 
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BAB II DATA PROYEK 

Pada bab ini dijelaskan mengenai data umum, data teknis, fasilitas perlengkapan, 

dan lokasi proyek Jalan Tol Depok – Antasari. 

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK 

Berisi tentang pihak-pihak yang terkait dengan proyek, hubungan kerja antara 

pemilik, perencana dan kontraktor, serta unsur-unsur pelaksana proyek 

(kontraktor), hubungan kerja antara kontraktor-pekerja, dan uraian – uraian 

pendukungnya. 

BAB IV TUJUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT-ALAT 

Pada Bab ini membahas tentang jenis-jenis material dan juga alat - alat yang 

digunakan dalam pekerjaan extended slab. 

BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas kondisi proyek pada saat mahasiswa melakukan kerja 

praktik serta membahas tinjauan khusus pada saat kerja praktik. 

BAB VI PROGRES PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK 

Pada bab ini membahas progress yang dicapai dan sistem laporan pelaksanaan 

pekerjaan. 

BAB VII PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini membahas tentang masalah yang diamati di lapangan dalam 

pelaksanaan pembangunan proyek Tol Depok – Antasari. 
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BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pengamatan pekerjaan selama pelaksanaan 

kerja praktik serta saran untuk perbaikan pelaksanaan proyek dan pelaporan 

akhir.  


