Nama
Tempat Magang

: Adiestian Saputra
: Sinar Mas Land

Ada banyak hal yang saya lakukan dalam
mencari tempat untuk kerja praktik. Salah
satunya adalah dengan mencari tahu informasi
kerja praktik di setiap perusahaan besar di
bidang konstruksi dan perusahaan pengembang
properti. Saya mencoba untuk mencari tahu
dengan cara menghubungi langsung pihak terkait
lewat email perusahaan. Dari banyak perusahaan
yang saya hubungi, Sinarmas Land adalah salah
satu perusahaan besar yang memberikan email
balasan secara cepat, di mana email saya langsung dibalas oleh bagian HRD dari Sinarmas
Land. Setelah melalui beberapa proses pengumpulan dan verifikasi data, tepatnya tanggal 05
Juni 2015, saya telah resmi diterima menjadi mahasiswa kerja praktik Sinarmas Land di
bawah Divisi PSS-Construction 2. Saya ditempatkan di proyek Q-Big, BSD City, Tangerang
Selatan yang merupakan hasil buah karya antara Sinarmas Land (SML) selaku owner dan
Nusa Raya Cipta (NRC) selaku kontraktor. Pada tanggal 01 Juli 2015, saya memulai kerja
praktik di proyek Q-Big. Saya mendapatkan pengalaman baru yang tidak saya dapatkan di
kelas yang tentunya menyenangkan sekaligus menegangkan. Saya benar-benar merasa
nyaman berada di lingkungan kerja Sinarmas Land karena saya diterima dan diperlakukan
dengan baik selama di proyek. Disebut menegangkan karena saya berada di lingkungan yang
berbahaya karena dikelilingi oleh alat berat yang berlalu-lalang dan medan proyek yang luas
(120 ha). Selama di proyek, saya mempelajari banyak hal seperti metode pelaksanaan
konstruksi proyek, mengawas proyek, membuat S-curve sederhana, menginput data proyek,
dan belajar menjadi quantity surveyor. Yang paling menarik adalah belajar menjadi quantity
surveyor di mana saya mendata progress untuk kemudian dilaporkan ke atasan sebagai tanda
bahwa proyek sudah berjalan sekian persen, yang kemudian akan dijadikan patokan
kontraktor sebagai claim pembayaran. Saya berkantor di proyek di mana saya tinggal satu
atap kontainer dengan Pak Tedjo Sudarno selaku PM dan Pak Arya Dwi Santoso selaku wakil
PM bersama 2 mahasiswa kerja praktik lainnya yaitu dari kampus UNPAR dan UPJ. Saya
diajari berbagai macam hal yang mana membuka wawasan dan pikiran saya tentang dunia
konstruksi khususnya Teknik Sipil yang sebenarnya. Saya benar-benar merasa beruntung
pernah menjadi bagian dari Sinarmas Land walaupun hanya sekadar menjadi mahasiswa
kerja praktik. Saya menghabiskan waktu kerja praktik di Sinarmas Land selama 2 bulan
penuh, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2015.

