BAB III METODE
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai prosedur dan teknik dilaksanakannya Praktek
Kerja Profesi Arsitektur (PKPA). Metode PKPA dirancang untuk melaksanakan
kegiatan tahap persiapan, tahap pemilihan instansi, tahapan pelaksanaan amatan, dan
tahapan pembuatan laporan. Bab ini juga membahas posisi praktikan saat pelaksanaan
dan jadwal kegiatan mahasiswa saat melaksanakan PKPA. Metode pelaksanaan
bertujuan untuk memecahkan rumusan masalah dan kemudian aan dibahas pada bab
hasil dan analisis

3.1 TAHAP PERSIAPAN
Mengambil mata kuliah PKPA pada Kartu Rencana Studi (KRS)
dalam semester yang terkait, sebelum pelaksanaan magang.

3.2 TAHAP PEMILIHAN INSTANSI
Sejak adanya wabah virus covid-19, segala macam aktivitas manusia
menjadi berubah seperti kewajiban menjaga jarak dan mencuci tangan. Hal ini
otomatis mempengaruhi aspek arsitektur, karena aktivitas terbanyak manusia terjadi
pada ruang publik. Oleh karena itu Dosen Arsitektur UNS mengadakan sebuah
proyek dan penelitian tentang bangunan publik pada masa era covid-19, dengan
tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman dari
bahaya virus covid-19. Proyek dan penelitian tersebut terbuka bagi seluruh
mahasiswa Arsitektur UNS untuk bergabung. Setelah terpilih empat mahasiswa,
lalu mahasiswa tersebut membuat surat permohonan PKPA ke dosen Arsitektur
UNS yang bersangkutan. Kemudian proyek dan penelitian mulai dijalankan secara
daring atau online, karena mengingat adanya wabah virus covid-19.

3.3 TAHAP BIMBINGAN AWAL
Mahasiswa melakukan konsultasi awal sebelum mulai pelaksanaan
PKPA kepada pembimbing praktek profesi. Konsultasi awal bertujuan untuk
mendapatkan pengarahan koordinasi awal PKPA
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3.4. KEDUDUKAN PRAKTIKAN
Praktikan bekerja praktik di proyek dan penelitian Dosen Arsitektur UNS.
Berikut profil beliau :
Nama

: Ofita Purwani, ST. MT
Ir.Ana Hardiana, M.T
Profesi
: Dosen Arsitektur Universitas Sebelas Maret (UNS)
Alamat kantor(kampus) : Gedung 2 Fakultas Teknik UNS
Jalan Ir Sutami No 36-A Kentingan Surakarta. Kode
Pos, 57126. Telp, (0271) 646994. Fax, (0271)
646655,
Masa kerja praktik
: 5 (lima) bulan. 24 Juli 2020 – 02 Desember
2020
Dalam kedudukannya di kerja praktik profesi ini, praktikan dibimbing langsung
oleh dua dosen Arsitektur UNS. Praktikan bertugas untuk membuat review tentang
Keterkaitan Bangunan Publik dengan Pandemi Covid-19 khususnya desain Pasar
Tradisional di masa pandemi dan mendesain Rumah Sakit Tipe C di masa pandemi.
Dalam proses mendesain rumah sakit, desain praktikan akan direview oleh Arsitek
Profesional untuk diberi arahan agar mendapatkan desain yang sesuai dengan
standar. Berikut profil beliau :
Nama
Profesi

: Ir. Adi Utomo Hatmoko M.arch
: Arsitek dari biro arsitek Global Rancang Selaras
Dosen Arsitektur Universitas Gajah Mada (UGM)

Alamat kantor(biro)

: Jl. Apel No. 111, Nglaban, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta, Indonesia 55581. Phone/Fax: +62 274
880637

3.5. TAHAP PELAKSANAAN AMATAN
Mahasiswa memulai pelaksanaan PKPA secara daring (dalam
jaringan) atau online selama 150 hari. Mahasiswa melakukan kegiatan praktek
disesuaikan antara kemampuan praktikan dengan apa yang telah ditetapkan dan
ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Mahasiswa melakukan kerja praktek dengan
aktif dan bertanggung jawab.
Sebelum membuat review tentang bangunan publik khususnya Pasar
Tradisional dan Rumah Sakit Tipe C praktikan mencari tahu tentang review mulai
dari pengertian review sampai dengan cara membuat review sehingga
menghasilkan review yang baik dan benar secara penulisannya. Hal ini dilakukan
agar orang yang membacanya mudah dalam memahami isi review tersebut.
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Pengertian review bermakna tinjauan, ringkasan dari beberapa
sumber baik buku, film, berita dan yang lainnya. Secara harfiah, review ini
difungsikan sebagai salah satu hal untuk meninjau karya untuk mengetahui
kualitas, kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh karya tersebut. Langkahlangkah membuat review yaitu :
1. Mencari Literatur tentang masing-masing standar bangunan
Praktikan mencari standar bangunan publik yang dimana memuat standar
nasional dan internasional. Hal ini untuk menyesuaikan bangunan publik
khususnya Pasar Tradisional dan Rumah Sakit Tipe C dengan keadaan
site/lahannya.
2. Mengamati aspek arsitektur bangunan di masa pandemi
Pada masa pandemi covid-19 tidak hanya aspek ekonomi saja yang mengalami
perubahan, akan tetapi dari aspek aristektur bangunan pun juga terdapat
perubahan seperti kebutuhan space, jalur sirkulasi, dll.
3. Mencari preseden bangunan
Preseden bangunan diperlukan dalam pembuatan review arsitektur, hal ini
karena akan memudahkan pembaca untuk membayangkan bagaimana desain
yang dimuat dalam tulisan review oleh praktikan.
4. Menulis review
Setelah data dan informasi yang dibutuhkan terpenuhi, praktikan mulai membuat
review yang tentunya memuat sumber-sumber literatur yang sudah didapatkan.

3.6. TAHAP PEMBUATAN LAPORAN
Selama melaksanakan praktik profesi, mahasiswa menyusun buku
laporan dengan dibarengi konsultasi tercatat kepada pembimbing praktik profesi.
Penyusunan laporan PKPA disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan selama
praktek.
Setelah praktikkegiatan praktek dilakukan secara daring, pratikan
membuat laporan dilengkapi dengan berbagai data yang relevan, yang bersumber
dari data primer maupun data sekunder.
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Metode pencarian data dalam penyusunan laporan praktik kerja
profesi arsitektur ini dibagi berdasarkan jenis hasil amatan:
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Beberapa
cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer :
Wawancara, metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan
pembimbing prkatik kerja profesi arsitektur secara daring (dalam jaringan)
atau online.

b. Data Sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah
ada.

