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BAB III TINJAUAN KHUSUS

Bab ini memaparkan tentang informasi dan data yang berkaitan dengan kerja praktil
profesi yaitu, tinjauan khusus mengenai PT Desa wisata, objek-objek wisata yang ada di Dusun
Semilir dan proyek dari Desa Wisata Dusun Semilir.
A. PT DESA WISATA
PT. Desa Wisata Indonesia (DWI) saat ini merupakan perusahaan keluarga yang dibuat
khusus untuk tujuan pembangunan proyek Desa Wisata Dusun Semillir. Didirikan pada tahun
2018 oleh owner proyek Desa Wisata Dusun Semilir. Kantor PT. DWI berada satu lokasi
dengan proyek Desa Wisata Dusun Semilir, yaitu di Jl. Soekarno - Hatta, Bawen, Kabupaten
Semaraang, Jawa Tengah, Indonesia.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PT. Desa Wisata Indonesia
Sumber: Dokumen Pribadi

Praktikan melaksanakan kerja praktik profesi di PT. Desa Wisata Indonesia pada proyek
pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir sebagai tenaga pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Sebagai tenaga pelaksana proyek, praktikan memilih pekerjaan desain dan pekerjaan
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pengawasan pada proyek bangunan semua objek yang ada di Dusun Semilir sebagai objek kajian
yang kemudian akan dilaporkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktik Kerja Profesi
Arsitektur (PKPA).
B. PROYEK DESA WISATA DUSUN SEMILIR
Desa Wisata Dusun Semilir merupakan salah satu destinasi “desa wisata” baru di
Kabupaten Semarang. Desa Wisata Dusun semilir berada di Jalan Soekarno – Hatta, Bawen,
Kabupaten Semarang, Indonesia. Pengerjaan proyek pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir
ini dibawah PT. Desa Wisata Indonesia (DWI). Dusun Semilir merupakan tempat wisata baru
di Jawa Tengah yang dikenal memiliki ciri khas arsitekturnya yang sangat menawan, yaitu
memiliki konsep modern dan art.
Proses pembangunan Desa Wisata Dusun Semilir dimulai dari tahun 2018 dan
ditergetkan selesai pada bulan Juni tahun 2020. Area Desa Wisata Dusun Semilir memiliki total
luas hingga ± 14.000 m2. Lingkup pengerjaan proyek Desa Wisata Dusun Semilir ini meliputi
proyek pekerjaan struktural dan arsitektural. Tahap pelaksanaan proyek Desa Wisata Dusun
Semilir terdiri dari empat yaitu sebagai berikut.
1. Tahap pertama
Objek yang dibangun pada tahap pertama adalah area stupa, food court, jembatan
senggol, masjid, dan area parkir. Pada tahap pertama proyek pembangunan sudah selesai
terlaksana.
2. Tahap kedua
Objek yang dibangun pada tahap kedua adalah kolam arus dan kampung eropa, alas
tirta, assembly hall, danau buatan, dan jalan kenangan.
3. Tahap ketiga
Objek yang dibangun pada tahap ketiga adalah villa, area parkir, sangkar burung, dan
gedung kembar.
4. Tahap keempat
Objek yang dibangun pada tahap keempat adalah hotel.
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Gambar 2. Site Plan Desa WisatDusun
Semilir Sumber: Dokumen Proyek

Gambar 3. Site Plan Desa WisatDusun
Semilir Sumber: Dokumen Pribadi
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Desa Wisata Dusun Semilir memilih “menyatu dengan alam” sebagai tema nya, Tema
ini diwujudkan dengan pemberian dekorasi berupa pepohonan asli dan buatan di berbagai
interior bangunannya, selain itu terdapat tema bohemian yang juga mendominasi. Bohemian
atau boho style adalah konsep desain yang terlahir dari perkawinan dua konsep, vintage dan
shabby chic. Berikut adalah objek – objek wisata yang sudah ada di Dusun Semilir:
1. STUPA (Main Building)
Merupakan bangunan utama dengan mengambil konsep dari Stupa Candi Borobudur
sebagai icon di Jawa Tengah dengan jumlah 7 buah stupa yang menjadi satu dan bangunan
utama ini ditujukan untuk menjadi ciri khas baru wisata di Jawa Tengah. Stupa didominasi
oleh material kaca dan baja. Bangunan stupa terdiri dari tiga lantai, lantai satu berfungsi
sebagai shopping area, lantai dua berfungsi sebagai food court dan yang ketiga adalah lantai
basement yang digunakan sebagai kantor. Bangunan Stupa ini telah resmi dibuka untuk
umum sebelum praktikan melakukan kerja praktik

Gambar 4. Rencana 3D Bangunan Stupa
Sumber: Dokumen Proyek

Gambar 5. Bangunan Stupa
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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2. Jembatan Senggol

Gambar 6. Rencana 3D Jembatan Senggol
Sumber: Dokumen Pyoyek

Jembatan senggol merupakan jembatan penghubung antara stupa lantai satu dan area
foodcourt. Terdapat perbedaan antara gambar desain dengan pekerjaan lapangan. Pada
desain, direncanakan terdapat dua jembatan lurus (pada lantai satu dan lantai dua) dan di
bawahnya terdapat sungai buatan (lihat gambar 4.36). Namun pada eksekusinya, jembatan
senggol dibuat berkelok- kelok dan hanya terdapat satu serta tidak terdapat sungai buatan
dibawahnya (lihat gambar 4.37). Pengerjaan struktural maupun arsitektural Jembatan
Senggol ini sudah selesai 100%. Jembatan senggol ini telah resmi dibuka untuk umum
sebelum praktikan melakukan kerja praktik.

Gambar 7. Jembatan Senggol Setelah Pembangunan
Sumber: Google.com
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Gambar 8. Jembatan Senggol
Sumber: Dokumentasi pribadi

3. Assembly Hall (Bale Agung)
Assembly Hall atau Bale Agung merupakan lantai satu dari foodcourt. Assembly hall
ini dapat disewakan untuk acara seminar, pertemuan atau rapat, bahkan acara pernikahan.
Bangunan yang mengadopsi tema alam ini sama seperti bangunan pada umumnya, struktur
yang digunakan pada bangunan ini dibagi menjadi tiga, yaitu sub struktur, super struktur,
dan upper struktur. Sub struktur menggunakan pondasi tiang pancang. Super struktur
menggunakan cor beton pada kolom dan balok. Upper struktur menggunakan sistem
konstruksi rangka baja dengan penutup atap dari seng. Interior di dalamnya didominasi
dengan menggunakan material bambu terutama pada plafond ruangan dan pelapis kolom
utama. Assembly Hall ini telah resmi dibuka untuk umum sebelum praktikan melakukan
kerja praktik.

Gambar 9. Tampak Depan dan Tampak Samping Bale Agung
Sumber: Google.com
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Gambar 10. Interior Bale Agung Sebagai Tempat Pernikahan
Sumber: Google.com

4.

Jalan Kenangan (Kios / Pertokoan)
Merupakan kawasan yang dikhususkan untuk perbelanjaan beraneka macam oleh oleh

maupun kuliner, kawasan ini dipenuhi dengan ornamen warna warni agar menyenangkan
pengunjung yang sedang berbelanja dan menikmati kuliner yang ada disana. Jalan kenangan
didesain seperti jalan setapak. Jalan kenangan ini telah beroperasi sebelum praktikan
melakukan kerja praktik di Dusun Semili.

Gambar 11. Rencana Denah Jalan Kenangan
Sumber: Dokumen Proyek

Gambar 12. Rencana Denah Jalan Kenangan
Sumber: Dokumen Proyek
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Gambar 13. Kawasan Jalan Kenangan Setelah Pembangunan
Sumber: Dokumentasi pribadi

5.

Studio Gunungan (Studio Photo)

Studio foto ini merupakan fasilitas bagi pengunjung yang ingin mengabadikan momennya
pada saat berwisata ke Dusun Semilir Bawen.

Gambar 14. Studio Gunungan
Sumber: dusunsemilir.com

6.

Perosotan (Tampat Hiburan)

Merupakan area bermain bagi pengunjung berupa seluncuran dari ketinggian yang pas untuk
keseruan dan menguji nyali. Pada saat ini seluncuran Dusun Semilir menjadi wahana yang
sering dibicarakan masyarakat umum
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Gambar 15. Perosotan
Sumber: Dokumentasi pribadi

7.

Sepoi – Sepoi (Foodcurt)

Gambar 16. Rencana 3D Food Court
Sumber: Dokumen Proyek

Praktikan melakukan praktik kerja pada proyek pekerjaan food court yang telah
melakukan prosentase pembangunan di angka 100%, food court sudah beroperasi ketika
praktikan melakukan kerja praktik. Rencana desain food court dengan pekerjaan lapangan
tidak terdapat perbedaan. Tema yang diangkat pada area food court ini adalah tema
bohemian dan alam. Tenant- tenant makanan dibuat terbuka berada di pinggir dan tengah
area food court. Penggunaan dekorasi berupa tanaman- tanaman gantung, lampu gantung
dengan bingkai bambu atau kayu, penggunaan jerami pada atap tenant, serta material meja
dan kursi makan yang terbuat dari rotan dapat membawa pengunjung merasakan sensasi
makan di alam. Area food court ini dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan mushola.
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Namun, mushola yang terdapat pada food court ini dirasa tidak nyaman karena terlalu
sempit, serta tempat wudhu antara laki- laki dan perempuan menjadi satu.

Gambar 17. Interior Food Court Setelah Pembangnan
Sumber: google.com

8.

Alas Tirta (Spot Foto)
Alas tirta merupakan suatu area yang berada dibawah area stupa dan jembatan senggol.

Pada alas tirta ini terdapat taman, jalan setapak, wahana kolam otter, kolam ikan koi, kolam
angsa, dan patung flamingo yang disewakan untuk berswa-foto pengunjung. Praktikan
melakukan praktik kerja pada pekerjaan alas tirta yang telah melakukan prosentase
pembangunan di angka 100% dan sudah beroperasi sebagai tempat wisata.

Gambar 18. Area Alas Tirta
Sumber: Dokumentasi pribadi

9.

Kandangan
Sangkar burung atau kandangan merupakan salah satu tempat koleksi burung terbesar

didunia dan juga merupakan wahana tempat pertunjukan atraksi burung. Sangkar burung
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dapat diakses melalui jembatan yang terhubung dari food court, dan juga dari ramp yang
melingkari tabungnya. Sarang burung memiliki ketinggian 17 m dari permukaan tanah.
Material struktur utama yang digunakan untuk bangunan ini adalah pipa baja. Konstruksi
utama ramp yang melingkari sangkar burung ini adalah konstruksi pipa baja dengan plat
lantai berupa kayu dengan lebar 1,5 meter. Kandangan ini telah resmi dibuka untuk umum
sebelum praktikan melakukan kerja praktik.

Gambar 19. Rencana 3D Sangkar Burung
Sumber: Dokumentasi Proyek

Gambar 20. Sangkar Burung Setelah Pembangunan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

10.

Danau Buatan

Gambar 21. Rencana 3D Danau Buatan
Sumber: Dokumentasi Proyek
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Danau Buatan merupakan salah satu wahana wisata air yang terdapat di Desa Wisata
Dusun Semilir. Pada area danau, terdapat wahana cave tubbing, berfoto dalam air, dan
wahana perahu. Danau ini memiliki bentuk oval dan persegi. Area yang berbentuk persegi
digunakan untuk tempat sculpture setinggi ±11meter dan ruang pompa. Selain itu terdapat
beberapa dekorasi tambahan berupa air mancur. Porsentasi pekerjaan pada danau buatan ini
adalah 70 % dan Praktikan tidak melakukan praktik kerja pada pekerjaan danau karena
keadaan pandemi saat ini membuat pekerjaan pada objek wisata yang berbau air ditunda
untuk sementara waktu.

Gambar 22. Area Danau Buatan
Sumber: Dokumentasi pribadi

Namun dari pekerjaan yang sudah ada praktikum dapat mempelajari beberapa aspek
yang ada dari pekerjaan proyek danau buatan. Pada saat praktikan melakukan kerja praktik,
di lapangan telah di buat kolam danau buatan dengan sistem konstruksi buis beton, kemudian
patung dewi sri sebagai ikon dari objek wisata etrsebut,

lalu jembatan danau yang

menggunakan material beton sebagai struktur rampnya dan finishing kayu, selain itu juga
dalam proses pekerjaan proyek yang dapat dilakukan pada objek wisata ini adalah
pembuatan kitchen foodcurt.

Gambar 23. Pembangunan Kitchen Foodcurt
Sumber: Dokumentasi pribadi
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11. Gedung Kembar

Gambar 24. Rencana 3D Gedung Kembar
Sumber: Dokumentasi Proyek

Gedung kembar merupakan 2 gedung yang terletak berhadapan dan memiliki wujud
fisik yang sama namun memiliki fungsi bangunan yang berbeda. Gedung ini direncanakan
memiliki bentuk dan fasad menyerupai rumah adat Sumatera Barat yaitu rumah gadang.
Gedung kembar ini sering disebut juga dengan gedung AB. Gedung A atau gedung yang
berada di sisi timur merupakan bangunan indoor yang digunakan untuk museum dan studio
foto dengan konsep 3D. Rencananya gedung ini akan dinamai gedung ‘Museum Nyeni’.
Kemudian Gedung A atau gedung yang berada di sisi barat merupakan bangunan indoor
yang digunakan untuk hiburan berupa playground, rencananya gedung ini akan dinamai
‘Gedung Dolanan’. Pada saat praktikan melakukan kerja praktik, prosentase pembangunan
gedung kembar ini di angka 90%, proses pekerjaan gedung secara keseluruhan sudah selesai
tinggal menata furniture sesuai dengan fungsi dan kebutuhan gedung.

Gambar 25. Gedung A
Sumber: Dokumentasi pribadi
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12. Masjid

Gambar 26. Masjid Dusun Semilir
Sumber: Dokumentasi pribadi

Fasilitas ibadah yang ada di Dusun Semilir yaitu Masjid yang di peruntukkan
pengunjung muslim. Masjid ini sudah dibuka untuk umum, dan biasanya masjid ini
digunakan oleh tukang dan karyawan untuk melakukan ibadah atau sekedar hanya untuk
beristirahat. Masjid di desain terekspos atau terbuka agar menyatu dengan alam sesuai
dengan tema dusun semilir. Material lantai masjid menggunakan lantai keramik berwarna
putih untuk menghadirkan kesan bersih dan suci, sementara material dinding menggunakan
batu bata yang disusun zig- zag tanpa menggunakan semen untuk perekatnya (lihat gambar
4.102). Masjid ini dilengkapi oleh tempat wudhu dan toilet untuk laki- laki maupun
perempuan.
13.

Hotel Dusem
Merupakan tempat penginapan berupa hotel namun masih dalam tahap perencanaan.

Pada saat praktikan melakukan kerja praktik, proses desain dan pembangunan hotel belum
dilakukan sama sekali. Hotel direncanakan akan di letakkan di bagian belakang (tenggara)
site dengan akses yang berbeda dari akses area wisata. Hotel akan dibangun di belakang
bangunan villa. Hotel direncanakan berbentuk kotak (satu menara) dan memiliki area parkir
sendiri.

14.

Dusun Villa (Penginapan)
Merupakan fasilitas penginapan berupa villa yang disediakan di tempat wisata Dusun

Semilir. Namum hingga saat ini pembangunan villa masih dalam proses pembangunan.
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Bangunan ini merupakan salah satu tempat pelaksanaan praktik kerja profesi penulis.
Praktikan melakukan praktik kerja pada pekerjaan villa yang telah melakukan prosentase
pembangunan di angka 60% pekerjaan proyek yang dilakukan praktikan pada proyek
pembangunan objek ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

Gambar 27. Bangunan Villa
Sumber: Dokumentasi pribadi

15.

Alun Eropa
Merupakan kawasan dengan konsep ala Eropa yang ditujukan sebagai tempat berfoto

bagi para pengunjung, tempat menampilkan pertunjukan, wahana berkeliling dengan kereta,
dan tempat untuk berkuliner. Kawasan ini merupakan salah satu tempat pelaksanaan praktik
kerja profesi penulis. Praktikan melakukan praktik kerja pada pekerjaan villa yang telah
melakukan prosentase pembangunan di angka 75% pekerjaan yang dilakukan praktikan pada
proyek pembangunan objek ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

Gambar 28. Kawasan Eropa
Sumber: Dokumentasi pribadi
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