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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
Mata kuliah Praktik Kerja Profesi Arsitek (PKPA) merupakan salah satu
tahapan pembelajaran secara praktikal sebagai wahana untuk mengenalkan
profesi arsitek, keberadaan dan peran asosiasi profesi, anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga, maupun kode etik dan tata laku keprofesian, serta
memberikan pelatihan pada praktik profesi dalam dunia nyata dalam bidang
perancangan atau pembangunan lingkungan buatan (Kurikulum Prodi
Arsitektur 2012).
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melibatkan diri pada Proyek
Penelitian Dosen mengenai Standar Bangunan Publik di Era Covid, Proyek ini
selain melibatkan Dosen Pembimbing selama menjalani penelitian tapi juga
melibatkan tenaga profesional yang telah berpraktik pada bidang arsitektur
sebagai Reviewer ataupun Narasumber. Adanya keterlibatan dari berbagai
pihak ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasikan permasalahan
mengenai suatu isu yang sedang terjadi di masyarakat, yaitu pandemi Covid19.
Hadirnya proyek ini mengangkat bagaimana sebuah pandemi bisa
berpengaruh terhadap Arsitektur khususnya bangunan publik, sehingga bisa
menjadi tolak ukur akan adanya perubahan standar bangunan pasca pandemi
Covid-19. Dalam pelaksanaannya mahasiswa mencari berbagai sumber
literatur, jurnal, bacaan, buku, webiminar dan lainnya baik itu mengenai
pandeminya itu sendiri maupun standar arsitektur bangunan publik ataupun
perubahan yang terjadi pasca adanya pandemi.
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Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Arsitek kali ini dilakukan secara online
atau daring bersama dengan dua Dosen Pembimbing selama proyek ini
berlangsung, yaitu ibu Ir. Ana Hardiana, M.T dan ibu Ofita Purwani, S.T.,M.T.,
Ph.D. yang selalu membantu dan membimbing pada jalannya Praktik Kerja
Profesi Arsitek, lalu ada bimbingan dari bapak Ir. Adi Utomo Hatmoko, M.Arch
yang dilakukan secara luring yang telah membantu dalam proses bimbingan
jalannya Praktik Kerja Profesi Arsitek ini. Dengan adanya kegiatan praktik ini
mahasiswa diharapakan dapat menambah wawasannya serta dapat membentuk
kesiapan mahasiswa dalam bidang arsitektur.
1.2 Permasalahan dan Persoalan
1.2.1 Permasalahan
Bagaimana perubahan standar bangunan pada bangunan publik pasca
adanya pandemi Covid-19?
1.2.2 Persoalan
1. Apa yang dimaksud dengan Covid-19 serta bagaimana pengaruh
Covid-19 pada bangunan?
2. Bagaimana cara untuk menghindari adanya penyebaran Covid-19
pada ruang?
3. Bagaiamana lingkup desain bangunan publik (Rumah Sakit) pasca pandemi
Covid-19?
1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan
Tujuan praktik kerja profesi arsitek ini yaitu mengetahui bagaimana
pandemi dapat mengubah standar arsitektur, dimana pada proyek
penelitian objek yang diambil yaitu bangunan publik (Rumah Sakit &
Sekolah).
1.3.2 Sasaran
Sasaran dari praktik kerja profesi yang dilakukan adalah :
1. Memahami apa yang dimaksud dengan virus corona, bagaimana
penyebaran dan cara pencegahannya serta apa pengaruhnya pada
lingkup Arsitektur
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2. Memahami perubahan yang terjadi pada bangunan pasca pandemi
covid-19
3. Memahami dan mengekplorasi lebih jauh bagaimana desain bangunan
dan respon bangunan terhadap adanya pandemi Covid-19.
1.4 Batasan dan Lingkup Pembahasan
Praktik Kerja Profesi Arsitek (PKPA) berlangsung selama 5 bulan mulai
dari tanggal 3 Agustus 2020 – 31 Desember 2020 secara online atau daring yang
merupakan program penelitian Dosen. Batasan dan lingkup pembahasan dalam
kerja praktik ini meliputi pemahaman mengenai virus corona, Bangunan Publik
dan perubahan yang terjadi pasca pandemi.
1.5 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan ini menguraikan pokok bahasan dan argument
pendukung pada latar belakang mengenai penelitian bangunan publik pasca
adanya pandemi Covid-19, yang kemudian dirumuskan ke dalam permasalahan
dan persoalan. Tujuan dan sasaran penelitian. Batasan dan lingkup pembahasan,
serta tata cara penyampaian gagasan dan penulisan bahasan diuraikan pada
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab tinjauan pustaka menjadi acuan dalam menganalisis maupun
perumusan konsep desain, Pada Bab ini menjelaskan Virus Corona, cara
penyebarannya, bangunan publik, contoh bangunan publik : sekolah, kantor,
pasar dan rumah sakit, serta bagaimana keterkaitan virus corona pada bangunan
tersebut.
BAB III METODE
Bab metode menguraikan tentang cara pelaksanaan Praktik Kerja Profesi
Arsitektur pada penelitian bangunan publik pasca adanya pandemi Covid-19,
dari mulai tahap persiapan, pemilihan instansi, bimbingan awal, pengerjaan,
desain dan yang terakhir tahap pembuatan laporan.
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BAB IV HASIL DAN ANALISIS
Bab hasil dan analisis menjelaskan terkait hasil dari penelitian dan
pelaksanaan analisis terhadap bangunan publik pasca adanya pandemi Covid19 selama penelitian proyek Praktek Kerja Profesi Arsitek.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab kesimpulan dan saran menguraikan kesimpulan yang didapat dari
hasil analisis terkait bangunan publik pasca adanya pandemi Covid-19 serta
memberikan saran yang sesuai dengan kegiatan penelitian dan PKPA.
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