Collabo Design Studio merupakan salah satu konsultan arsitektur
yang berfokus pada perancangan bangunan hospitality baik komersil maupun
non-komersil. Proyek yang sedang berlangsung dan dikerjakan selama proses
kerja praktek ini antara lain Renovasi Yutiq Hotel, Prawirotaman dan
Perancangan Function Room Villa Yats Cocoon, Pakem.
B. PERMASALAHAN
Permasalahan yang diangkat pada laporan ini adalah mengenai
pelaksanaan proses perancangan dalam : Renovasi Yutiq Hotel dan Function
Room Villa Yats Cocoon.
C. TUJUAN
Tujuan dari pelaksanaan kerja praktek di Collabo Design Studio (CDS)
adalah sebagai berikut :
1. Mampu mendalami proses pelaksanaan proyek dan sistem kerja
konsultan arsitek terkhusus di Collabo Design Studio
2. Mampu mendalami dan mengikuti proses perancangan di Collabo
Design Studio pada proyek-proyek yang sedang berlangsung
3. Mampu mendalami metode perancangan bangunan tipe hospitality
komersil pada proyek : Yutiq Hotel dan Yats Cocoon.
D. LINGKUP BAHASAN
Ruang lingkup dan batasan pada laporan ini adalah proses
perancangan proyek-proyek Collabo Design Studio yang sedang berlangsung
selama masa kerja praktek berlangsung.
E. METODE PENYUSUNAN LAPORAN
1. Observasi
Proses observasi yang dilakukan melalui pengamatan selama pelaksanaan
kerja praktek dan selama berdinamika dalam Collabo Design Studio dalam
proses Renovasi Yutiq Hotel dan Perancangan Function Room Yats Cocoon.
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2. Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

proses

pengumpulan

bukti-bukti

proses

partisipasi dalam perancangan Renovasi Yutiq Hotel dan Function Room Yats
Cocoon. Dokumentasi dapat berupa foto, gambar kerja, maupun gambar
ilustrasi pendukung.
3. Literatur
Studi literatur merupakan proses pengumpulan informasi terkait proses
pelaksanaan

kerja

praktek

yang

berhubungan dengan

proyek yang

bersangkutan melalui buku, website, jurnal, dsb.
4. Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan setelah semua tahap telah dilaksanakan dan
dikumpulkan yang kemudian dikaji ulang.
5. Kesimpulan
Kesimpulan disusun setelah pengolahan data dilakukan dan didapatkan
hasil dari proses penyusunan laporan kerja praktek di Collabo Design Studio.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, permasalahan,
tujuan, metode penyusunan, ruang lingkup dan batasan, dan sistematika
penulisan Laporan Kerja Praktek di Collabo Design Studio.
2. BAB II TINJAUAN TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendasari
proses pelaksanaan kerja praktek dan teori pendukung dalam proses
perancangan Renovasi Hotel Yutiq dan Function Room Yats Cocoon.
3. BAB III TINJAUAN PROYEK
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Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran singkat profil Collabo
Design Studio, proses tahapan kerja, dan deskripsi singkat proyek-proyek
yang dikerjakan selama kerja praktek berlangsung.
4. BAB IV PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan secara detail
mengenai proyek tinjauan : Renovasi Yutiq Hotel dan Function Room Yats
Cocoon.
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan yang dapat
diambil dari proses kerja praktek dan saran terhadap proses pelaksanaan kerja
praktek di Collabo Design Studio.
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