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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Laporan ini dibuat sebagai persyaratan mata kuliah Praktik Kerja Profesi Arsitektur
(PKPA) dengan proyek yang menjadi objek kajian adalah Desa Wisata Dusum Semilir,
Bawen, Semarang. Mata kuliah yang bertujuan untuk mengenal dunia kerja ini
dilaksanakan selama dua bulan. Sebagai salah satu mahasiswa arsitektur dalam memenuhi
tuntutan untuk menghadapi dunia kerja yang nyata pada nantinya, maka diperlukan
pembekalan diri yang lebih lengkap dan luas dimana salah satunya adalah dengan kerja
praktik ataupun magang.
Dengan adanya praktik kerja/magang, maka mahasiswa langsung mengalami dan
merasakan bagaimana kegiatan perencanaan, perancangan, pelaksanaan maupun
pengawasan berjalan pada dunia kerja yaitu pada sebuah instansi atau biro konsultan.
Sehingga mahasiswa dapat memperoleh wawasan dan juga pengetahuan tentang
bagaimana sistem yang berjalan pada dunia kerja yang pada akhirnya mampu menjadi
seorang arsitek/perencana profesional.
Mahasiswa melakukan praktik profesi di sebuah proyek yaitu PT. Desa Wisata
Indonesia. Proyek yang bernama Dusun Semilir ini berada di Jl. Soekarno Hatta No.49,
Ngemple, Bawen, Ngemplak, Semarang, Jawa Tengah. Objek kajian dalam kerja praktik
ini adalah pengawasan pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen. Objek kerja
praktik ini merupakan kawasan wisata yang memiliki beberapa fasilitas seperti Stupa,
ballroom, sangkar burung, dan kampung eropa.
Dalam proyek ini, penulis melakukan pengamatan pada kegiatan pengawasan
terhadap pekerjaan arsitektural yang sedang berlangsung pada Stupa, sangkar burung,
ballroom, dan kampung eropa di Desa Wisata Dusun Semilir Semarang.
B. PERMASALAHAN
Bagaimana kegiatan pengawasan pekerjaan arsitektural pada Stupa, sangkar
burung, ballroom, dan kampung eropa di Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang?
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C. TUJUAN
Melaporkan kegiatan pengawasan pekerjaan arsitektural pada Stupa, sangkar
burung, ballroom, dan kampung eropa di Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang
dalam rangka memenuhi persyaratan mata kuliah Praktik Kerja Profesi Arsitektur.
D. RUANG LINGKUP DAN BATASAN
1. Ruang Lingkup
Lingkup pembahasan yang dicakup adalah aspek yang berkaitan dengan
pembangunan Proyek Desa Wisata Dusun Semilir, khususnya pada kegiatan
pengawasan pekerjaan arsitektural.
2. Batasan
Pembahasan pada buku laporan praktik kerja dibatasi pada permasalahan yang
menyangkut disiplin ilmu arsitektur dan pengawasan.
E. METODE PENYUSUNAN LAPORAN
1. Pengamatan Objek Kajian
Pengamatan objek kajian berupa pekerjaan arsitektural yang sedang dilaksanakan
pada Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang.
2. Pengawasan Objek Kajian
Pengawasan objek kajian berupa pekerjaan arsitektural dengan bimbingan pihak
konsultan pengawas menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan.
Permasalahan tersebut kemudian menjadi fokus utama penulisan laporan ini.
3. Konsultasi
Konsultasi meliputi melaporkan kegiatan kerja praktik dan kemajuan tugas, serta
mendiskusikan tentang objek kajian. Konsultasi dilakukan dengan Bp. Ayyib selaku
pengawas lapangan bidang arsitektur dan pembimbing kerja praktik, serta Bp. Udin
selaku pengawas lapangan.
4. Pengerjaan Laporan Praktik Profesi
Laporan praktik profesi berisi tentang pekerjaan arsitektural yang sedang atau
telah dikerjakan.

2

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang objek kajian praktik kerja profesi arsitektur,
gambaran umum konsultan pengawas dan proyek yang dikerjakan,
permasalahan yang terjadi, tujuan, ruang lingkup dan batasan pembahasan,
metode penyusunan laporan, dan sistematika pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM
Bab ini berisi tentang tinjauan mengenai konsultan manajemen konstruksi
sebagai suatu badan organisasi, dalam hal ini PT. Desa Wisata Indonesia
yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan peran dan
kewajibannya di dalam sebuah proyek pembangunan gedung, serta tinjauan
mengenai Proyek Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen, Semarang.

BAB III

TINJAUAN PT. DESA WISATA INDONESIA
Bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai PT. Desa Wisata serta
proyek Desa Wisata Dusun Semilir yang telah dipilih oleh penulis sebagai
objek kajian dalam penyusunan laporan Kerja Praktik Profesi Arsitek.
Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai fokus penulis pada laporan yaitu
mengenai pekerjaan arsitektural pada proyek Desa Wisata Dusun Semilir.

BAB IV

PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang pembahasan permasalahan yang terjadi selama proses
pekerjaan arsitektural pada Proyek Desa Wisata Dusun Semilir, Bawen,
Semarang.

BAB V

PENUTUP
Menguraikan tentang kesimpulan dan hasil pengamatan dan evaluasi yang
dilakukan serta memberikan rekomendasi saran atau solusi atas berbagai
permasalahan yang terjadi pada proyek.
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