BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini menguraikan hal yang akan dibahas dalam laporan dengan
argumen pendukung pada latar belakang dan dirumuskan pada rumusan masalah.
Detail permasalahan diuraikan pada tujuan dan sasaran, tata cara penulisan diuraikan
pada sistematikan penulisan, dan penetapan batasan bahasan dalam bab selanjutnya
meliputi studi literatur, metode, hasil, analisis diuraikan pada sistem penulisan.

1.1 LATAR BELAKANG
Pada bulan Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali
dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sampel yang diteliti dari kasus ini
menunjukkan bahwa itu merupakan virus corona jenis baru. Kata corona sendiri
berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Hal ini di ambil karena bentuk
virus corona yang menyerupai mahkota. Awalnya, penyakit yang di sebabkan
oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
ini diberi nama novel coronavirus (2019-nCoV).
Wabah ini terus berjalan dan menyebar diseluruh dunia sampai WHO
menetapkan sebagai pandemi. Sudah dikonfirmasi jumlah yang positif hingga
77 juta, yang sembuh 54 juta dan meninggal dunia 1,7 juta orang. Penyebaran
virus Covid-19 sendiri dapat tersebar dengan cepat diruang yang sempit dan
tertutup, maka aktivitas bekerja dan bersekolah merupakan penyebaran virus
tinggi dikarenakan lingkungan yang padat. Tidak hanya perkantoran dan
sekolah, tetapi Ruang publik pun seperti Pasar dan Rumah sakit dapat menjadi
tempat penyebaran virus tersebut.
Secara teoritis, Ilmu Arsitektur adalah disiplin ilmu yang mencakup
perancangan dan pembangunan di suatu lingkungan, baik mikro maupun makro.
Di tingkat mikro, desain arsitektur mencakup masalah desain bangunan, desain
perabot, dan desain produk. Di tingkat makro, desain arsitektur mencakup
masalah perencanaan kota, perencanaan perkotaan, dan lanskap. Selain
diajarkan dengan teori-teori yang diterima di bangku kuliah juga perlu
ditambahkan dengan pengalaman praktek di lapangan.
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Hal tersebut menjadi sebuah bekal bagi mahasiswa lulusan jurusan
arsitektur agar siap menghadapi dunia kerja. Adanya situasi pandemi Covid-19
seperti ini, membuat orang-orang yang mempelajari ilmu Arsitektur harus mulai
berpikir kritis bagaimana mendesain ruang yang nyaman dan tidak
membosankan untuk mencegah kelebihan kapasitas.
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pihak jurusan
Teknik Arsitektur Universitas Sebelas Maret mewajibkan mahasiswa untuk
mengambil mata kuliah Praktik Kerja Profesi Arsitektur (PKPA). Mata kuliah
Praktik Kerja Profesi Arsitektur ini menjadi prasyarat yang harus ditempuh atau
diselesaikan oleh seluruh mahasiswa yang akan menyelesaikan kegiatan
akademiknya, yang dalam kegiatannya berhubungan dengan upaya penerapan
teori dan praktik dalam suatu instansi atau perusahaan.

1.2 PERMASALAHAN DAN PERSOALAN
1.2.1 Permasalahan
Bagaimana mahasiswa Arsitektur di dalam Praktik Kerja Profesi
Arsitek (KPPA) dapat merencanakan dan merancang ruang publik yang sesuai
dengan kondisi pandemi Covid-19?
1.2.2 Persoalan
• Apakah pembelajaran yang didapat di kampus sudah mampu diterapkan
mahasiswa kerja praktik dalam merencanakan dan merancang ruang publik yang
sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19?
• Apa saja literatur atau standar nasional maupun internasional yang dapat
digunakan untuk merencanakan dan merancang ruang publik yang sesuai dengan
kondisi pandemi Covid-19?
• Bagaimana metode yang digunakan dalam membuat perencanaan dan
perancangan ruang publik di tengah pandemi Covid-19?
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1.3. TUJUAN DAN SASARAN
1.3.1 Tujuan
Mahasiswa Arsitektur dapat merencanakan dan merancang ruang
publik yang sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19
1.3.2 Sasaran
• Mahasiswa kerja praktik dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di
bangku kuliah dalam merencanakan dan merancang ruang publik yang sesuai
dengan kondisi pandemi Covid-19.
• Mahasiswa kerja praktik dapat menambah ilmu pengetahuan melalui literatur
atau standar nasional maupun internasional yang ditemukan sesuai dengan
kondisi pandemi Covid-19.
• Mahasiswa kerja praktik dapat memahami, menganalisa, serta memecahkan
masalah yang terjadi pada setiap tahapan proses desain secara efisien, tepat, dan
nyata.

1.4. MANFAAT
Adapun manfaat yang didapat dari dilaksanakannya kerja praktik ini, yaitu:
1. Manfaat bagi mahasiswa:
a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam proses
belajar khususnya mendesain.
b. Mampu bekerja sama dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek.
c. Dapat mempelajari teori-teori baru yang berbeda dari teori yang dijelaskan
pada kampus, serta mempelajari masalah-masalah yang ada dalam
penerapannya.
d. Dapat menambah dan mengembangkan ilmu arsitektur yang diperoleh
saat Kerja Praktik Perencanaan.
2. Manfaat bagi institusi:
a. Memberikan evaluasi terhadap kurikulum yang selama ini diberikan.
b. Membuat jaringan kerja sama yang lebih luas antara lembaga dengan dunia
kerja, terkait dengan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai
dengan kebutuhan institusi.
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1.5 LINGKUP DAN BATASAN
Lingkup pembahasan laporan kerja praktik ini adalah hasil kerja
praktik mahasiswa dalam sebuah proyek dan penelitian dengan Dosen
Arsitektur UNS, untuk merencanakan dan merancang ruang publik yang
sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19. Batasan dalam penulisan laporan
Praktik Kerja Profesi Arsitektur ini akan difokuskan pada review tentang
bangunan publik berupa pasar tradisional dan Rumah Sakit tipe C yang akan
direview oleh Arsitek Profesional untuk mendapatkan desain yang sesuai
dengan standar arsitektur. Mahasiswa melakukan kerja praktik dalam jangka
waktu 5 bulan.

1.6 METODE
Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, penulis menerapkan beberapa
metode, yaitu:
1. Review literatur, yaitu dengan melihat literatur perkuliahan serta referensi
teori terkait dengan standar bangunan publik pasar tradisional dan rumah
sakit tipe C.
2. Metode Identifikasi, yaitu dengan mengamati secara daring (dalam
jaringan) perubahan-perubahan ruang publik berdasarkan keadaan
pandemi Covid-19.
3. Metode pelaksanaan kp dengan diskusi dan wawancara, yaitu melakukan

diskusi dan tanya jawab dengan pihak dosen dan arsitek profesional untuk
mendapatkan informasi mengenai proyek yang ditangani, dan kemudian
membuat model desain bangunan pasar dan rumah sakit tipe C.
4. Menyusun laporan yang berisi penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan

mahasiswa selama mengikuti kerja praktik.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai pengantar yang berisikan latar belakang,
permasalahan dan persoalan, tujuan dan sasaran, lingkup dan batasan
pembahasan, metode pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan
kerja praktik.

BAB II TINJAUAN
Bab tinjauan pustaka menguraikan mengenai Penyebaran virus Covid-19,
Keterkaitan Penyebaran Virus Terhadap Layout Ruang, Keterkaitan
Penyebaran Virus Terhadap Material Dan Keterkaitan Penyebaran Virus
Terhadap Penghawaan.
BAB III METODE
Bab metode menguraikan tentang cara pelaksanaan, penjelasan proses dan
detail pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Arsitektur.

BAB IV PELAKSANAAN KP
Bab pelaksanaan perencanaan dan perancangan ruang publik yang sesuai
dengan kondisi pandemi Covid-19. Hasil berupa review dan desain denah 2D
yang dibahas dan didiskusikan dengan dosen Arsitektur UNS sekaligus
Arsitek Profesional sesuai teori dan literatur.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab kesimpulan dan saran menguraikan kesimpulan yang didapat dari
pelaksanaan kp dan pembahasan, dan memberikan saran yang ditujukan
kepada praktikkan, pihak kampus, pihak konsultan, maupun pihak lain yang
terlibat dalam proses praktik kerja profesi arsitektur.

