BAB II
TINJAUAN TEORI

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum kerja praktek keprofesian
arsitektur, tahapan pelaksanaan proyek, dan teori-teori pendukung yang
berkaitan dengan proses perancangan Renovasi Yutiq Hotel dan Function Room
Yats Cocoon.
A. KEPROFESIAN ARSITEKTUR
Dilansir pada National Council of Architectural Registration Boards
(NCARB), arsitek adalah seseorang yang memiliki lisensi dan profesional
pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Arsitek menguasai desain konstruksi
bangunan, umumnya terkait dengan bangunan rumah tinggal. Pekerjaan
profesi arsitek memiliki cakupan bidang yang cukup luas sehingga
pekerjaannya biasanya di kategorikan menjadi empat ; arsitek birokrasi,
arsitek praktisi, arsitek intelektual, dan amatirisme (freelancer).
Dalam suatu proyek konstruksi bangunan, Arsitek memiliki peran
dalam proses pembuatan konsep perancangan, pra rancangan, hingga
pengawasan secara berkala. Saat ini profesi arsitek tidak hanya terikat pada
pemerintahan atau BUMN, tetapi mulai banyak biro-biro arsitek dengan
spesifikasi tertentu untuk proyek yang ditangani.
Berdasarkan artikel pada MasterClass, arsitek memiliki 6 klasifikasi
menurut pekerjaan yang dilakukan yaitu ;
1. Arsitek Desainer
Arsitek desainer adalah arsitek yang bekerja pada bidang pra
rancangan yang meliputi konsep perancangan, berkomunikasi dengan
klien, menerjemahkan keinginan klien ke dalam desain secara
keseluruhan, dan mempertimbangkan biaya pekerjaan.
2. Arsitek Teknikal
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Arsitek teknikal bertanggung jawab pada perhitungan struktural pada
desain, menjamin bahwa desain yang akan dibangun dapat
dilaksanakan dan digunakan sesuai dengan perencanaannya. Biasanya
pada proyek-proyek kecil arsitek teknikal dan desainer dapat
dikerjakan bersamaan, namun untuk proyek berskala besar perlu
dibedakan deskripsi pekerjaannya.
3. Project Manajer
Project Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas jadwal
pelaksanaan proyek, jenis pekerjaan, melakukan pengawasan terhadap
berlangsungnya proyek, dan mengkoordinasi setiap kepala dalam
proses konstruksi.
4. Interior Desainer
Selain bekerja pada bagian konstruksi, arsitek biasanya juga bekerja
pada bagian desain interior bangunan. Namun saat ini juga sudah
banyak lulusan desain interior yang mengambil ranah ini. Desain
interior juga menjadi aspek desain yang sangat penting dalam proyek.
5. Arsitek Lanskap
Arsitek Lanskap bekerja dalam penataan area outdoor dari proyek
seperti penataan taman, area terbuka, termasuk sistem-sistem terkait
desain area terbuka seperti pengairan, perawatan, dan sebagainya.
Pada kenyataannya, pekerjaan arsitek terkadang tidak hanya dibatasi
pada spesifikasi diatas, karena perbedaan bentuk dan tipe proyek, tim yang
bekerja, dan kebutuhan proyek yang sedang berlangsung. Namun, untuk
menggambarkan pekerjaan keprofesian arsitektur, kurang lebih hal-hal
tersebut diatas yang pasti menjadi tanggung jawab seorang arsitek.
B. PELAKU PROYEK ARSITEKTUR
Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling
berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam
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batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan
resources (sumber daya) yaitu man (manusia), material (bahan bangunan),
machine

(peralatan),

method

(metode

pelaksanaan),

money

(uang),

information (informasi), dan time (waktu). Dalam Suatu proyek konstruksi
terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu waktu, biaya dan mutu
(Kerzner, 2006).
Dalam suatu pelaksanaan proyek konstruksi, terdapat berbagai macam
stakeholder yang terlibat. Beberapa pelaku yang terlibat dalam sebuah
pelaksanaan proyek konstruksi adalah :
1. Pemilik Proyek
Pemilik proyek merupakan pemberi tugas dan pengguna jasa baik
orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan
konstruksi kepada penyedia jasa. Selama proses pelaksanaan proyek,
pemilik proyek memiliki hak untuk memilih penyedia jasa yang akan
melaksanakan proyek, meminta laporan pekerjaan secara periodik.
Selain itu, pemilik proyek

juga memiliki kewajiban

untuk

menyediakan kebutuhan-kebutuhan pelaksanaan proyek, dan dapat
mengambil alih pekerjaan secara sepihak apabila terjadi hal-hal yang
diluar kontrak.
2. Konsultan Perencana
Konsultan perencana adalah orang/badan yang membuat perencanaan
bangunan secara lengkap baik bidang arsitektur, bidang sipil, maupun
bidang lain 18 yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem
bangunan.

Konsultan

perencana

dapat

berupa

perseorangan/

perseorangan berbadan hukum/badan hukum yang bergerak dalam
bidang perencanaan pekerjaan bangunan. Konsultan perencana berhak
menyusun perencanaan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
pemilik proyek, memberikan saran dan pertimbangan kepada
pelaksana konstruksi dan pemilik proyek.
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3. Konsultan Pengawas
Konsultan pengawas merupakan orang/badan yang ditunjuk pemilik
proyek dan atau pengguna jasa untuk membantu dalam mengelola
pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga
berakhirnya pekerjaan pembangunan. Konsultan pengawas memiliki
hak untuk menyelesaikan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan
waktu yang telah ditetapkan, melakukan perhitungan prestasi
pekerjaan, mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan,
dan wajib membuat laporan perkembangan kemajuan pekerjaan
(harian, mingguan, bulanan).
4. Kontraktor
Kontraktor yaitu orang/badan yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang
telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana, peraturan, dan
syarat-syarat yang ditetapkan. Dalam sebuah perusahaan kontraktor,
pada pelaksanaan proyek konstruksi biasanya terdapat beberapa
pelaku ; project manager, site manager, kepala lapangan, surveyor,
mekanik+supporting, dan logistik, Tiap-tiap deskripsi pekerjaan
tersebut saling bekerja sama dalam melaksanakan proyek konstruksi
dengan hak dan kewajiban yang berbeda-beda.
Arsitek kadang kala tidak hanya bertanggung jawab pada proses
perancangan desain atau pra pelaksanaan, tetapi juga bertanggung jawab untuk
mengawasi bahwa setiap aspek desain yang telah dirancang dapat terlaksana
sesuai dengan perancanganannya dan dengan perkiraan dana, kualitas, lama
pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan. Dalam proses pelaksanaan proyek,
arsitek tidak dapat bekerja sendiri, karena banyak aspek pekerjaan konstruksi
yang harus dikerjakan dan deskripsi pekerjaan yang cukup banyak. Oleh
karena itu, sebagai seorang arsitek harus mampu bekerja dalam tim dan saling
berkoordinasi antar stakehoder dalam proyek konstruksi.
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C. TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK
Dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi, pelaksanaannya dibagi
menjadi beberapa tahapan sesuai dengan kategori pekerjaannya. Hal ini
ditujukan untuk mempermudah pengorganisasian pekerjaan, peralatan, dan
tenaga kerja yang dibutuhkan, juga manajemen waktu. Tahapan pekerjaan
proyek konstruksi secara utama dibagi menjadi 5 ; Tahap Briefing, Tahap
Perencanaan

dan

Perancangan,

Tahap

Pelelangan

(Tender),

Tahap

Pelaksanaan Pembangunan, Tahap Persiapan Penggunaan (Austin, Neale,
1994). Penjelasan tiap tahapan adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Proyek

1. Tahap Briefing

Sumber : Pribadi

Tahap briefing adalah pertemuan pertama antara pihak pemilik proyek
dan pihak penyedia jasa. Pada tahap ini, pemilik proyek akan
menjelaskan kebutuhannya terhadap proyek yang akan dilaksanakan,
biaya yang direncanakan, dan kondisi-kondisi yang diinginkan dalam
proyek yang direncanakan. Setelah adanya pertemuan dengan pemilik
proyek, penyedia jasa wajib memberikan gambaran mengenai rencana
pengerjaan proyek, baik dalam bentuk sketsa, moodboard, booklet,
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dan mempertimbangkan segala aspek yang ada selama proses
pelaksanaan proyek konstruksi.
2. Tahap Perencanaan dan Perancangan
Tahap perencanaan dan perancangan adalah tahap paling krusial
dalam pra pelaksanaan. Pada tahap ini pihak penyedia jasa menyusun
desain yang spesifikasinya telah diberikan oleh pemilik proyek.
Bentuk desain berupa gambar rancangan, tata letak

ruang, metode

konstruksi, gambar kerja, rencana anggaran biaya, dan jadwal waktu
pelaksanaan. Hasil dari tahap ini kemudian dibawa ke tahap
pelelangan untuk persetujuan dengan pemilik proyek.
3. Tahap Pelelangan
Tahap pelelangan adalah tahap setelah pemilik proyek menerima
kontrak pelaksanaan konstruksi kemudian mulai menunjuk kontraktor
bangunan, listrik, dan sebagainya untuk melaksanakan proses
konstruksi. Dalam tahap ini keterkaitan antar pihak konsultan, pemilik
proyek, dan kontraktor harus sangat teliti dan cermat sehingga
pelaksanaan konstruksi masih sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan ketiga belah pihak sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan.
4. Tahap Pelaksanaan Pembangunan
Tahap pelaksanaan pembangunan adalah tahap pembangunan proyek
sesuai dengan gambar kerja, perencanaan, dan jadwal yang telah
ditetapkan pada tender. Apabila pada tahap pelaksanaan terdapat
ketidak sesuaian dengan kontrak, maka pengawas konstruksi harus
melaporkan kepada pihak konsultan dan pemilik proyek. Tahap
pelaksanaan ini dilaksanakan oleh kontraktor dengan pengawasan
konsultan. Pemilik proyek berhak menghentikan proses pelaksanaan
apabila terdapat hal-hal yang terjadi di luar kontrak.
5. Tahap Persiapan Penggunaan
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Setelah tahap pembangunan selesai, bangunan tidak dapat langsung
digunakan. Pada tahap persiapan penggunaan, pihak terkait konstruksi
perlu

mempersiapkan

bangunan,

dokumen-dokumen

mempersiapkan

catatan

terkait

penggunaan

pelaksanaan

konstruksi,

mengevaluasi hasil pembangunan dengan cermat, menguji dan
mengevaluasi fasilitas bangunan, dan mempersiapkan petunjuk
operasional penggunaan. Apabila bangunan telah memenuhi kriteria
evaluasi sebelum penggunaan, maka bangunan sudah siap untuk
digunakan dan kontrak konstruksi resmi berakhir.
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, setiap tahap yang telah
dipaparkan sangat penting dan tidak dapat dilewatkan, setiap tahapnya
memiliki kebutuhan dan pertimbangannya masing-masing sehingga setiap
pihak

yang

terlibat

dalam

pelaksanaan

proyek

konstruksi

harus

memperhatikan setiap tahap-tahap yang harus dipenuhi selama proses
terjadinya kontrak kerja.
D. TEORI TERKAIT HOSPITALITY DESIGN
Hospitality

merupakan

Design

desain

yang

berkaitan

dengan

keramahtamahan dan kenyamanan pengguna/tamu yang diwujudkan dalam
ruang maupun bangunan. Berikut adalah beberapa pengertian tentang
hospitality design yang dikutip dari Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan
UNNES (2015) :


Hospitalitas menurut terjemahannya diambil dari kata Latin

hospitium (atau kata sifatnya hospitalis), yang berasal dari hospes, yang
artinya tamu atau tuan rumah. Konsep ini juga dipengaruhi oleh kata
Yunani xenos, yang menunjuk kepada orang asing yang menerima
sambutan atau yang melakukan penyambutan terhadap orang lain
(Michele Hershberger).


Hospitalitas adalah keramahtamahan, sebuah perwujudan dari

ungkapan rasa kehangatan dalam menerima orang lain, rasa hormat,
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serta persahabatan dan persaudaraan kepada orang ain, terutama kepada
tetamu yang datang (Kompas, 10 Juni 2008).


Hospitalitas (dari kata hospes yang berarti tamu; hospitalitas

berarti sikap sebagai tuan rumah yang baik) sering diartikan sebagai
keramahtamahan orang yang suka

menjamu, akrab dan dapat

menciptakan suasana santai (Henri J.M. Nouwen).
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hospitality
Design adalah desain yang mempertimbangkan kenyamanan pengguna (yang
didefinisikan sebagai pemilik dan tamu) yang berhubungan dengan hotel,
rumah, dan tempat yang memiliki fungsi untuk memberikan kenyamanan dan
keramahtamahan bagi penggunanya.
Hospitality

Design

belum

memiliki

guideline

khusus

terkait

perwujudannya ke dalam desain bangunan, sehingga aspek-aspek yang
mempertimbangkan

kenyamanan

pengguna

dalam

bangunan

sangat

tergantung dengan konteks bangunan dan penggunanya. Misalnya pada desain
perancangan hotel, mewujudkan kenyamanan hotel perlu mempertimbangkan
konteks lingkungan tempat dibangunnya, kondisi sosial dan budaya, target
pasar pengguna, dan rencana pengembangan hotel tersebut.
Hospitality Design tidak hanya terbatas pada fasilitas dan suasana yang
dibangun, tetapi juga ; sirkulasi, kemudahan akses, kepraktisan fungsi, dan
ketepatan sasaran desain juga menjadi penentu dalam keberhasilan desain.
Kunci dari hospitality design adalah bagaimana desain dapat menjadi
jembatan komunikasi antara pengguna dengan bangunan yang digunakannya
sehingga pengguna dapat merasakan kenyamanan saat menggunakannya.
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