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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek 

Globalisasi yang terjadi sangat dirasakan dampaknya oleh seluruh 

manusia, terutama oleh orang-orang yang berada di Negara yang belum dan 

sedang berkembang. Indonesia saat ini termasuk Negara yang sedang 

berkembang. Dengan begitu, dampak dari globalisasi sangat dirasakan oleh 

warganya. Salah satu diantara dampak tersebut adalah, di masa sekarang ini dunia 

kerja sangat identik dengan persaingan. Tidak mudah untuk mendapat kerja yang 

sesuai dengan harapan. Bahkan bagi para sarjana sekalipun, untuk mendapatkan 

pekerjaan yang mereka harapkan sangat tidak mudah. Terbukti dari meningkatnya 

angka pengangguran yang memiliki gelar sarjana. Salah satu yang menjadi 

penyebabnya adalah jumlah lulusan sarjana yang meningkat tanpa diimbangi 

lapangan kerja yang meningkat pula.  

Banyak hal yang menghambat mahasiswa dan lulusan sarjana dalam 

menghadapi dunia kerja, salah satunya adalah masih terbiasanya mahasiswa yang 

selama perkuliahan hanya menerima teori yang diberikan dosen tanpa diimbangi 

dengan kegiatan praktek. Pada umumnya, perusahaan membutuhkan pekerja yang 

sudah berpengalaman dalam suatu jabatan atau bidang perkerjaan tersebut. Maka 

mahasiswa yang baru lulus harus melalui proses adaptasi untuk terbiasa dengan 

dunia kerja, mulai dari bagaimana berhadapan dengan klien, mengatasi 

keterbatasan biaya dan waktu, menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan 

yang sangat berbeda dengan perguruan tinggi, serta hambatan-hambatan lainnya. 

Hal tersebut yang menyebabkan sarjana kesulitan memasuki lapangan kerja.  

Dikarenakan hambatan-hambatan tersebut, dengan tujuan membantu 

mahasiswa dan perusahaan untuk mendapatkan sarjana yang disertai pengalaman 

kerja, maka universitas menetapkan mata kuliah kerja praktek yang bertujuan agar 

para mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan praktek yang 

tidak bisa diperoleh selama perkuliahan di kampus. Kegiatan mata kuliah kerja 

praktek yang dilakukan pada umumnya akan dimulai dari proses desain sesuai 
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dengan permintaan klien, tata pelaksanaan proyek pembangunan, sampai dengan 

ketentuan-ketentuan teknis yang ada di lapangan  

Dalam mata kuliah kerja praktek ini, praktikan memilih PT. Tiga Reka 

Persada sebagai tampat kerja prakteknya. Perusahaan ini dipilih praktikan 

dikarenakan reputasinya yang sudah terjamin, di mana PT.Tiga Reka Persada 

dapat mengerjakan proyek-proyeknya dengan jangka waktu yang singkat tapi 

tetap berkualitas. Karena itulah praktikan ingin mempelajari cara kerja dari 

PT.Tiga Reka Persada agar cara kerja praktikan dapat menjadi lebih baik dan 

efisien  

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Adapun maksud diadakannya kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan secara langsung dalam lapangan. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui proses kegiatan yang dilakukan dari mulai 

sebuah gambar desain menjadi sebuah bentuk jadi. 

3. Mahasiswa dapat melihat masalah-masalah yang muncul di lapangan 

secara langsung serta cara-cara untuk mengatasinya. 

4. Mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai proses dan cara untuk 

bernegosiasi dengan klien 

5. Mahasiswa dapat mempelajari berbagai macam hal-hal teknis dalam dunia 

ketanaga kerjaan serta gambaran mengenai sistem kerja dalam sebuah 

perusahaan 

6. Perusahaan dapat mengetahui sistem kerjanya dari laporan ini, serta dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk selanjutnya melakukan koreksi untuk 

perkembangan perusahaan. 

7. Pihak Universitas dapat mengetahui sampai sejauh mana mahasiswa dapat 

menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari kegiatan perkuliahan dalam 

dunia kerja. 
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Mata kuliah kerja praktek ini juga bertujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan pengalaman praktek dalam dunia kerja pada mahasiswa 

untuk menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja di kemudian hari. 

2. Menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang diperlukan di 

lapangan kerja. 

3. Mempersiapkan mahasiswa agar siap menjadi tenaga kerja yang siap 

bekerja. 

4. Memberi pelatihan bagi mahasiswa dalam menyusun sebuah laporan 

 

1.3  Ruang Lingkup Pembahasan 

- Waktu pelaksanaan kerja praktek ini adalah pada tanggal 1 Juli 2010 dan 

berakhir pada 1 Agustus 2010 

- Praktikan melakukan kegiatan kerja praktek ini di rumah dengan 

pertimbangan dikhawatirkan akan mengganggu proses kerja di kantor 

PT.Tiga Reka Persada.  

-  

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, praktikan melakukan 

teknik pengumpulan data melalui ; 

1. Studi literatur 

Untuk menyusun landasan teori, praktikan melakukan studi literatur 

dengan membaca referensi-referensi yang ada.  

2. Survei lapangan 

Survei di lapangan sangat diperlukan agar praktikan dapat mengetahui 

bagaimana kondisi di lapangan secara langsung dalam pelaksanaan konsep 

desain dengan tujuan mempermudah pembuatan laporan ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan 

perusahaan tempat kerja praktek, maksud serta tujuan dan permasalahan 

secara umum beserta teknik pengumpulan data yang digunakan. 
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 Bab kedua berisi 2 hal yaitu pengenalan perusahaan tempat kerja praktek 

yang meliputi lokasi peusahaan, sejarah singkat dan profil perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, deskripsi pekerjaan, referensi proyek-

proyek yang telah dikerjakan oleh perusahaan mengenai pengenalan 

lapangan yang meliputi gambaran dan data umum proyek sampai pada 

tahap penyerahan akhir proyek serta masa pemeliharaan proyek. 

 Bab ketiga, pembahasan mengenai pelaksanaan dan hasil kerja praktek. 

 Bab keempat, merupakan pengalaman dan opini 

 Bab kelima, merupakan penutup  yang berisikan kesimpulan dan saran 

dari praktikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


