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Internship atau Kerja praktek adalah suatu kegiatan
dimana mahasiswa memiliki kesempatan untuk
mengamati kegiatan konstruksi secara langsung di
lapangan serta mengasah kemampuan
interpersonal. Selain itu, tujuan dari Kerja praktek
ini menjadikan lulusan sarjana teknik sipil yang
tidak hanya memiliki kemampuan teoritis, namun
juga pemahaman dan kemampuan praktis sebagai
bekal memasuki dunia kerja nantinya.
PT. Wijaya Karya (WIKA) Gedung memberikan
kesempatan berharga bagi saya untuk melaksanakan Kerja praktek sekaligus merasakan
atmosfir dunia kerja dan menggali ilmu lebih dalam lagi di bidang konstruksi. PT. WIKA
Gedung merupakan anak perusahaan dari PT. Wijaya Karya yang bergerak di bidang
konstruksi bangunan sipil. Selain sebagai salah satu perusahaan BUMN yang telah go public,
yang menjadi dasar pemikiran saya untuk melaksanakan Kerja praktek di PT WIKA ini
adalah membuat koneksi atau jaringan kerjasama antara pihak PT. WIKA dengan Universitas
Bakrie. Hal ini tentu saja akan sangat mengutungkan bagi para lulusan Teknik Sipil
Universitas Bakrie yang ingin berkecimpung di dunia konstruksi khususnya pada pekerjaan
di bidang kontraktor.
Awal mula kenapa saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Kerja praktek di
PT. WIKA Gedung adalah berkat andil dan bantuan salah satu dosen tetap Teknik Sipil UB
yaitu Bapak B.P. Kusumo Bintoro. Hal ini menjadi sangat penting karena untuk mendapatkan
kesempatan bergabung dengan perusahaan sebesar Wijaya Karya sangatlah sulit, tidak sedikit
mahasiswa yang mengajukan proposal Kerja praktek kepada perusahaan Wijaya Karya.
Pada tanggal 15 Juni 2015 merupakan hari dimana saya telah diterima untuk melaksanakan
Kerja praktek di WIKA Gedung dan saya sendiri mendapatkan kesempatan untuk bergabung
di proyek Galeri Apartemen Ciumbuleuit 3 Bandung. Tidak sedikit perjuangan yang telah
saya lalui untuk bisa sampai pada titik dimana saya bisa merasakan dunia pekerjaan yang
nantinya saya akan berkecipung di dunia tersebut dan juga sebagai langkah awal dalam
pengaplikasian dan pemahaman ilmu yang telah saya dapatkan di bangku perkuliahan.
Pada tanggal 1 Juli 2015 merupakan hari pertama saya mendapatkan tugas untuk melakukan
observasi awal di lokasi proyek serta mendapatakan pengaraha mengenai safety introduction.
Sekitar kurang lebih dua bulan saya melaksanakan program Kerja praktek di proyek GAC 3
Bandung. Banyak ilmu yang telah saya dapatkan dimulai dari tugas-tugas yang diberikan
pembimbing Kerja praktek diantaranya menghitung jumlah pekerja, melakukan dokumnetasi,
mecatat kondisi cuaca, menghitung kebuthan beton untuk pengecoran, menghitung analisa
harga satuan, menghitung produktivitas pekerja, menghitung jumlah perancah, melakukan
mapping lapangan untuk setiap lantai baik struktur maupun arsitektur, melakukan Quality
Control, mempelajari tugas Quality Surveyor, menghitung jumlah kebutuhan plafond dan
masih banyak lagi yang telah saya lakukan selama kurang lebih dua bulan tersebut. Namun,
yang menjadi hal penting adalah saya mengetahui bagaimana karakter seseorang akan
tumbuh sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Kepribadian dan cara
berkomunikasi yang baik merupakan suatu hal yang sangat berharga dan telah saya pelajari
dari kegiatan Kerja praktek ini, karena suatu hal yang bersifat hitungan kita bisa pelajari dala
sehari atau dua hari namun kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing individu akan
sangat menentukan dan mencerminkan keberhasilan seseorang. Cara bersikap, berkomunikasi

dan menghargai kepada semua pihak yang terlibat pada pembanguan GAC 3 Bandung ini
menjadikan awal yang baik untuk saya ketika akan memasuki dunia kerja di masa yang akan
datang.

