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PUPR Bina Konstruksi dan Alat Berat adalah salah satu cabanag PUPR Dumai 

yang menyediakan Alat berat yang digunakan untuk membantu pembangunan 

infrastruktur yang ada di kota Dumai.Dumai adalah kota terbesar di Riau tentu saja 

memerlukan banyak alat berat untuk pembuatan jalan,lahan,serta yang berhubungan 

dengan pembangunan-pembangunan di Kota Dumai. 

Tujuan kerja praktek di PUPR Dumai Bina Konstruksi dan Alat Berat adalah 

sebagai berikut :  

1. Mahasiswa dapat membandingkan dan mengaplikasikan ilmu pendidikan yang 

didapat selama menjalani perkuliahaan. 

2. Mahasiswa dapat mengetauhi tentang sistem pemesinan dan bahan bakar pada 

alat berat. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi 

konstruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan.Bukan hanya 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur,tapi juga digunakan untuk kegiatan 

pertambangan,pengolahan tanah,pengangkut material, dan masih banyak lagi. 

    1.1  Latar Belakang 

Tentu saja yang namanya Alat berat,termasuk otomotif yang artinya membuthkan 

mesin untuk bergerak dan beroperasi. Pada praktek kerja lapangan. Penulis 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan di PUPR Dumai 

Bina Konstruksi dan Alat Berat. Penulis memilih perusahaan tersebut karena penulis 

penasaran dan tertarik terhadap sistem pemesinan pada alat berat dan ingin 

mengetauhi sekaligus mempelajari bagaimana perawatan mesin alat berat beserta 

perbaika n terhadap alat berat. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 
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3. Mengetauhu kegiatan yang ada di workshop maupun saat turun lapangan saat 

melakukan perbaikan alat berat. 

4. Mengetauhi jenis—jenis perawatan yang dilakukan pada Alat berat 

         1.3  .Ruang Lingkup kerja praktek 

Ruang Lingkup Kerja Praktek ini adalah :  

1. Mengetauhi macam-macam alat berat 

2. Mengetauhi sistem bahan bakar pada mesin diesel Alat Berat 

3. Mengetauhi Sistem Perawatan dan Perbaikan pada sistem bahan bakar alat berat. 

1.4  Waktu dan Tempat Kerja Praktek 

Kerja praktek ini dilaksanakan di Workshop Alat Berat PUPR Bina Konstruksi 

dan Alat Berat atau dimana posisi alat berat yang akan dilakukan perawatan atau 

perbaikannya. Berada di Pulau Sumatera, Kota Dumai dari tanggal 12 Juli 2021-27 

Agustus 2021. 
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