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KATA PENGANTAR 

 

 

Panduan pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktek ini disusun sebagai panduan untuk 

mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Kerja Praktek dan dosen pembimbing mata kuliah Kerja 

Praktek. Panduan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek ini mencakup pengenalan dan pemahaman 

mengenai Kerja Praktek, pelaksanaan Kerja Praktek hingga penyusunan laporan Kerja Praktek. 

Panduan ini merupakan panduan resmi yang harus diikuti oleh civitas akademika Program Studi 

Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia.  

Buku panduan ini merupakan perbaikan dari buku panduan yang telah ada sebelumnya. 

Diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut memberikan sumbangan tenaga 

dan pikiran hingga buku panduan Kerja Praktek ini dapat disusun. Semoga buku panduan pelaksanaan 

Kerja Praktek ini dapat bermanfaat dan membantu mahasiswa yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja 

Praktek dan dosen pembimbing Kerja Praktek. Diharapkan dengan adanya panduan ini, maka 

mahasiswa dapat melaksanakan Kerja Praktek dengan baik dan tepat waktu, dapat menyusun laporan 

Kerja Praktek dengan rapi, baik dan informatif. 
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BAB I  

Pendahuluan 

 

 

 

Melalui Mata Kuliah Kerja Praktek, mahasiswa Program Studi Arsitektur Institut Teknologi 

Indonesia akan mempelajari pengertian kerja praktek, tujuan kerja praktek, metode kerja praktek, 

luaran kerja praktek. Selanjutnya akan diuraikan apa saja metode yang harus dilakukan mulai dari awal 

pengajuan tempat kerja praktek di sebuah Konsultan Perencana di bidang arsitektur hingga pada 

waktu 

pengumpulan laporan kerja praktek kepada Dosen Pengampu yang sekaligus menjadi Dosen 

Pembimbing pada mata kuliah Kerja Praktek. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mencari sebuah 

perusahaan Konsultan Perencana, Kontraktor atau instansi pemerintah yang kegiatannya bergerak di 

bidang arsitektur atau terkait arsitektur untuk menjadi praktikan di Perusahaan atau instansi tersebut. 

Setelah melakukan kegiatan belajar ini, diharapkan mahasiswa memperoleh luaran seperti 

pengetahuan tentang pasar, produk, proses dan perusahaan/organisasi di sebuah perusahaan atau 

instansi tertentu, memiliki pemahaman mengenai etos kerja dalam dunia profesi arsitek, kemampuan 

mengidentifikasi masalah aktual dalam pekerjaan di bidang arsitektur, pengalaman dalam 

penyelesaian masalah bersama pembimbing lapangan dan para staf/pimpinan di tempat kerja 

praktek, peningkatan kapasitas sosial yang dibangun melalui interaksi dengan staf/pimpinan di 

lingkungan 

tempat kerja praktek, serta dapat menambah sekaligus memperluas jarigan professional yang dapat 

mendukung aktivitas praktek dan profesi mahasiswa di masa mendatang. 

 

1.1. Maksud Kerja Praktek 

Maksud dari kegiatan KP ini adalah: 

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengamati dan mengalami secara langsung 

penerapan teori dan pengetahuan arsitektur di kegiatan praktek profesional. 

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membandingkan dan melakukan analisis 

terhadap penerapan teori yang berbeda antara di perkuliahan dan kondisi aktual pada umumnya.  

3. Memperluas wawasan dan menambah pengalaman mahasiswa terkait perkembangan baru dan 

pengaruhnya pada kegiatan praktek professional yang mencakup metode perancangan, tahapan 

perancangan, penyusunan dokumen kerja arsitektural, implementasi desain dan pelaksanaan 
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konstruksi di lapangan, pengelolaan dan manajemen konstruksi serta teknik-teknik implementasi 

material bangunan baik material baru maupun lama.  

 

1.2. Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari kegiatan KP ini adalah : 

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan pengamatan praktek nyata di lapangan 

dan menyajikan data hasil pengamatan tersebut secara objektif, logis dan sistematis dengan 

metode yang benar. 

2. Memberikan pengalaman pengamatan secara akademik kepada mahasiswa terhadap praktek 

profesi secara langsung dan mampu menanggapi secara kritis praktek tersebut berdasarkan ilmu, 

teori dan pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan.  

3. Mahasiswa mampu bekerja secara mandiri sekaligus menerapkan ilmu dan pengetahuan yang 

telah didapatnya dalam menganalisa sebuah permasalahan nyata yang ditemui selama melakukan 

kerja praktek. 

4. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kerjasama mahasiswa dalam berinteraksi dan bekerja 

sama dalam suasana kerja nyata dengan suatu tim atau kelompok profesi.  

5. Mampu memiliki kepekaan dalam melihat, mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya di 

lingkungan dunia profesional. 
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BAB II 

Pengenalan Kerja Praktek 

 

 

 

Kerja Praktek (KP) adalah mata kuliah wajib di Prodi Arsitektur Institut Teknologi Indonesia 

yang berupa kegiatan pembelajaran melalui pengamatan langsung dan/ atau terlibat langsung dalam 

kegiatan praktek nyata di lapangan agar mahasiswa dapat mengetahui dan menambah pengetahuan 

praktis dan dasar ketrampilan dalam hal perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengelolaan 

proyek. Setelah mengikuti kegiatan KP, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan 

mengembangkan pengetahuan yang didapat di lapangan dan mampu melaporkan hasil pengamatan, 

analisis dan/ atau prakteknya dalam bentuk buku Laporan Kerja Praktek. Selain itu, diharapkan setelah 

mahasiswa memperoleh pengetahuan tambahan diluar kampus, mahasiswa akan memiliki 

kemampuan dasar untuk   menganalisis kasus yang terjadi di bidang profesional dan dapat 

berkontribusi positif dalam pemecahan kasus tersebut. 

Mahasiswa atau praktikan yang melakukan KP dapat menerapkan teori yang telah 

diperolehnya dari  perkuliahan sekaligus memperoleh umpan balik penerapan dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dari perusahaan dimana praktikan melakukan kegiatan KP. Dengan demikian, 

mahasiswa yang menjadi praktikan dapat memperoleh gambaran awal mengenai dunia kerja di bidang 

arsitektur serta dapat meningkatkan ketrampilannya baik hard skill maupun soft skill yang berkaitan 

dengan dunia kerja profesi arsitek. 

Sebelum melaksanakan KP, mahasiswa arsitektur sebaiknya memahami lingkup kegiatan 

praktek profesi arsitektur. Umumnya arsitek dikenal sebagai orang yang mempelajari ilmu arsitektur 

dan berprofesi sebagai perancang bangunan dibawah naungan organisasi profesi dan undang-undang 

profesi arsitek. Bedasarkan rumusan organisasi profesi dan undang-undang, arsitek dapat 

didefinisikan sebagai berikut:  

1. UIA (Union Internationale des Architectes) 

Architect is a person who is always professionally qualified and generally registered / licensed / 

certified to practice architecture in the jurisdiction in which he or she practices and is responsible 

for the fair and sustainable development, the welfare and the cultural expression of the society’s 

habitat, in terms of space, forms and historical context.  

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maka arsitek adalah orang yang memiliki kualifikasi 

profesional dan umumnya terdaftar/berlisensi/bersertifikat dalam mempraktekkan arsitektur di 

tempat dia melakukan praktek dan bertanggung jawab atas pembangunan yang adil dan 
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berkelanjutan, kesejahteraan dan ekspresi budaya masyarakat, pada ruang, bentuk dan konteks 

sejarah. 

 

2. IAI (Ikatan Arsitek Indonesia)  

Arsitek merupakan sebutan ahli yang mempunyai latar belakang atau dasar pendidikan tinggi 

arsitektur dan/atau yang setara, mempunyai kompetensi yang diakui dan sesuai dengan 

ketetapan organisasi serta melakukan praktek profesi arsitek; 

 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017  

Arsitek merupakan seseorang yang melakukan praktek arsitek.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arsitek adalah seseorang yang mempunyai keahlian di 

bidang arsitektur dan melakukan praktek profesi arsitektur. Praktek profesi arsitektur inilah yang akan 

mahasiswa pelajari dan alami langsung saat melakukan kegiatan KP di perusahaan. 

 

2.1. Sistem Perkuliahan Kerja Praktek 

Perkuliahan KP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Setelah mahasiswa mengisi KRS dan memilih mata kuliah KP, mahasiswa wajib mengikuti 

pengarahan dari koordinator KP pada hari yang telah ditetapkan dalam jadwal perkuliahan pada 

semester terkait yang diterbitkan oleh Prodi Arsitektur ITI secara aktif. 

2. Koordinator KP akan menjelaskan semua hal yang perlu diketahui mahasiswa terkait pelaksanaan 

perkuliahan KP, prosedur KP, pelaksanaan dan sistem pembimbingan KP, penyusunan laporan 

kegiatan KP dan penilaian laporan KP. 

3. Koordinator KP akan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan KP berikut pembagian kelompok KP 

dan dosen pembimbing untuk tiap kelompok. 

4. Mahasiswa wajib mengisi daftar kehadiran dan mengunggah laporan dan progress kegiatan KP 

tiap minggunya di SCE. Selain itu, mahasiswa wajib pula menyampaikan laporan dan progress 

kegiatan KP tersebut kepada tiap pembimbing sesuai masing-masing kelompok tiap minggu. 

5.  Mahasiswa wajib melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing minimal 6 kali 

selama pelaksanaan kegiatan KP di semester berjalan dan harus tercatat di kartu asistensi. 

Mahasiswa wajib menulis secara lengkap kartu asistensi, mulai dari tanggal pelaksanaan 

bimbingan, berita acara asistensi dan wajib meminta paraf dosen pembimbing. 

6. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan dengan pembimbing KP yang ditugaskan oleh pimpinan 

perusahaan setiap datang ke perusahaan tersebut untuk melakukan KP dan wajib menuliskan 
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berita acara bimbingan KP tersebut di kartu asistensi.  Mahasiswa wajib menulis secara lengkap 

kartu asistensi, mulai dari tanggal pelaksanaan bimbingan, berita acara asistensi dan wajib 

meminta paraf pembimbing KP. 

7. Setelah mahasiswa selesai melaksanakan KP sesuai jadwal yang ditetapkan, mahasiswa wajib 

mendapatkan nilai pelaksanaan KP dari pembimbing KP dan mendapatkan surat keterangan 

selesai melaksanakan kegiatan KP dari perusahaan tempat mahasiswa melakukan KP. 

8. Mahasiswa wajib menyusun laporan KP dan menyerahkannya dalam bentuk hardcopy dengan jilid 

soft cover ke Prodi Arsitektur sesuai jadwal pelaksanaan KP pada semester berjalan. Mahasiswa 

wajib mengikuti penyusunan dan format laporan KP sebagaimana ditetapkan dalam TOR ini. 

9. Dosen pembimbing akan menilai laporan KP dengan mempertimbangkan pemenuhan jumlah 

minimal bimbingan KP (6 kali bimbingan), orisinalitas, kualitas penyajian dan penulisan laporan KP 

serta nilai dari pembimbing KP. 

  

2.2. Syarat Mengikuti Kuliah Kerja Praktek 

Sebelum memilih dan mengikuti mata kuliah KP, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan berikut: 

1. Mahasiswa harus menyelesaikan minimal 90 SKS minimal yang dibuktikan dengan Transkrip 

Akademik yang disahkan oleh Pembimbing Akademik. 

2. Telah lulus semua mata kuliah mata kuliah umum. 

3. Telah lulus mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. 

 

2.3. Prosedur Persiapan Kerja Praktek 

Berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah KP: 

1. Mahasiswa memilih KP saat pengisian KRS. 

2. Mahasiswa KP wajib membuat surat permohon KP di Prodi dengan menyampaikan nama 

perusahaan, nama bagian dan nama personil dari perusahaan yang bertanggung jawab langsung 

terhadap proses penerimaan permohon KP mahasiswa serta alamat perusahaan tersebut. 

3. Mahasiswa wajib menyerahkan surat persetujuan KP dari instansi/ perusahaan ke Prodi. 

4. Mahasiswa KP akan mendapatkan form presensi kerja praktek, form asistensi KP, dan form 

penilaian dari Prodi. 

5. Sebelum melaksanakan KP di instansi/ perusahaan, mahasiswa harus menghadap ke dosen 

pembimbing untuk mendapatkan penjelasan tata cara asistensi/bimbingan KP. 

6. Mahasiswa melaksanakan KP dengan membawa surat permohonan data yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan Laporan KP ke Pembimbing Lapangan instansi/perusahaan tempat KP dengan 

arahan dari dosen pembimbing KP. 
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BAB III  

Pelaksanaan Kerja Praktek 

 

 

 

Mata kuliah KP merupakan sarana pengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penerapan 

pengetahuan di bidang arsitektural dan bidang ilmu yang terkait (konstruksi, perencanaan, karya 

ilmiah arsitektur, industri dan manufaktur, sosial, dan sebagainya). Berdasarkan hal tersebut, lingkup 

KP dapat dibagi atas lingkup instansi/ perusahaan dan lingkup kegiatan KP itu sendiri. Mahasiswa 

dapat melaksanakan mata kuliah KP di instansi pemerintah, konsultan perencana atau konsultan 

pengawas maupun kontraktor.  Proyek yang diamati saat pelaksanaan KP sebaiknya memiliki struktur 

organisasi proyek sesuai dengan Manajemen Proyek, yaitu proyek yang didalamnya terdapat pihak-

pihak: 

1) Owner atau pemilik proyek, 

2) Konsultan Perencana 

3) Konsultan Pengawas 

4) Kontraktor 

5) Suplier 

 

3.1. Sistem Pelaksanaan Kerja Praktek 

Selama pelaksanaan KP, mahasiswa akan mengalami langsung bagaimana sebuah perusahaan 

beroperasi dan menjalankan aktivitas rutinnya sesuai bidang usaha masing-masing. Pengalaman 

tersebut dapat diterima oleh mahasiswa melalui pengamatan mahasiswa terhadap suatu aktivitas 

tertentu yang dipilih dan terlibat langsung dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya mahasiswa dapat 

terlibat pula dalam memberikan usulan penyelesaian masalah atau memberikan kontribusi positif 

sesuai kebutuhan perusahaan.  

 

3.1.1 Lingkup Objek Pengamatan 

Sesuai aktivitas perusahaan yang menjadi tempat pelaksaan KP, maka objek pengamatan yang 

harus diamati praktikan harus memenuhi kriteria berikut: 

1) Bangunan tinggi dengan jumlah lantai minimal 4 lantai,  

2) Bangunan bentang lebar, 

3) Kawasan perumahan dengan luas tapak minimal 2 hektar. 
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Pekerjaan yang dapat diamati dari proyek tersebut adalah: 

1) Pekerjaan pengukuran atau penentuan titik-titik penting sebelum memulai pekerjaan konstruksi 

perumahan atau bangunan. 

2) Pelaksanan pekerjaan infrastruktur tapak dari perumahan atau bangunan, 

3) Pelaksanaan pekerjaan struktur bangunan, 

4) Pelaksanaan pekerjaan MEP bangunan, 

5) Pelaksanaan pekerjaan arsitektural dan finishing serta pekerjaan interior pada bangunan 

 

3.1.2 Aktivitas dan Lingkup Pengamatan Praktikan 

Aktivitas utama praktikan dalam kegiatan KP secara umum melakukan pengamatan terhadap 

kegiatan operasional perusahaan baik di kantor maupun di proyek. 

1) Pengamatan operasional dan aktivitas perusahaan di kantor, mencakup:  

a) Aktivitas manajemen perusahaan: 

1. Struktur organisasi perusahaan, 

2. Tugas dan tanggung jawab dari personil yang ada sesuai struktur organisasi perusahaan, 

3. Cara perusahaan mendapatkan pekerjaan, 

4. Cara perusahaan melaksanakan pekerjaan yang diperolehnya. 

 

b) Aktivitas pelaksanaan desain:  

1. Struktur organisasi perusahaan, 

2. Tugas dan tanggung jawab dari personil yang ada sesuai struktur organisasi proyek, 

3. Cara perusahaan mendapatkan proyek, 

4. Cara perusahaan melaksanakan proyek yang diperolehnya, 

5. Cara perusahaan menyelesaikan permasalahan dan kendala selama proses desain 

berlangsung, 

6. Cara perusahaan menyelesaikan proyek dan melakukan serah terima ke pemberi tugas. 

 

c) Pengumpulan data umum perusahaan dan data terkait pekerjaan yang diamati, meliputi: 

1. Data pendirian perusahaan 

2. Profil Perusahaan 

3. Daftar pekerjaan yang telah pernah diselesaikan oleh perusahaan berikut keterangan 

waktu, lokasi dan pemberi tugas. 

4. Daftar pekerjaan yang saat ini sedang dikerjakan oleh perusahaan berikut jadwal 

pelaksanaannya (Time Schedulle) 
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5. Gambar-gambar atau dokumen pendukung lainnya terkait pekerjaan yang diamati 

praktikan. 

2) Pengamatan pelaksanaan pekerjaan di proyek, mencakup: 

a) Aktivitas Manajemen Proyek: 

1. Struktur organisasi tim manajemen proyek, 

2. Tugas dan tanggung jawab dari personil yang ada sesuai struktur organisasi, 

3. Cara perusahaan melaksanakan aktivitas manajemen pada proyek yang sedang 

berlangsung, 

4. Cara perusahaan menyelesaikan permasalahan dan kendala yang timbul atau ditemui saat 

pelaksanaan proyek, 

5. Pelaksanaan prosedur administrasi dan sistem administrasi serta dokumentasi dari tiap 

aktivitas yang dilakukan termasuk koordinasi terhadap semua pihak terkait. 

 

b) Aktivitas pekerjaan konstruksi di lapangan: 

1. Struktur organisasi tim manajemen proyek, 

2. Tugas dan tanggung jawab dari personil yang ada sesuai struktur organisasi, 

3. Cara tim konstuksi mengerjakan pekerjaan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan 

penyelesaian. 

4. Mengamati peralatan dan perlengkapan yang digunakan tim konstruksi selama 

melakukan pekerjaan hingga tahap penyelesaian dan perapihan.  

5. Cara tim konstruksi menyelesaikan permasalahan teknis yang ditemui saat pelaksanaan 

konstruksi. 

6. Pelaksanaan prosedur administrasi dan sistem administrasi serta dokumentasi dari tiap 

aktivitas yang dilakukan termasuk koordinasi terhadap semua pihak terkait. 

 

c) Pengumpulan data umum perusahaan dan data terkait pekerjaan yang diamati, meliputi: 

1. Data pendirian perusahaan, 

2. Profil perusahaan dan struktur organisasi perusahaan, 

3. Daftar proyek yang pernah dikerjakan perusahaan, 

4. Daftar proyek yang saat ini sedang dikerjakan perusahaan, 

5. Profil tim konstruksi dan struktur organisasi tim konstruksi, 

6. Gambar Desain Arsitektur (Site Plan, Denah, Tampak dan Potongan)  

7. Gambar Kerja (Gambar Pelaksanaan) sesuai pekerjaan yang diamati praktikan, 

8. RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat teknis), 
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9. Jadwal pelaksanaan pekerjaan keseluruhan termasuk pekerjaan yang diamati praktikan, 

10. Gambar-gambar perubahan (Shop Drawing) yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan 

yang diamati praktikan. 

 

d) Mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung dalam 

bentuk foto (harus ada mahasiswa yang bersangkutan di dalam foto). 

e) Mengukur hasil pemasangan dan menyesuaikan dengan gambar 

pelaksanaan dan spesifikasi. 

f) Mekanisme pelaksanaan pekerjaan dari material datang di lokasi proyek sampai 

terpasang (pengecekan material yang datang, persetujuan shop drawing, pelaksanaan 

pemasangan material di lapangan) disesuaikan dengan gambar pelaksanaan dan 

spesifikasi teknis. 

 

3.1.3. Keterlibatan Praktikan dalam Aktivitas Perusahaan 

Selain mengamati sistem dan pola kerja perusahaan, keterlibatan praktikan dalam aktivitas 

perusahaan sangat diharapkan. Praktikan dapat mengetahui dan memahami siklus dan pola kerja 

perusahan serta sistem kerja perusahaan secara langsung. Praktikan juga dapat terlibat dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan hingga membantu memberikan solusi kepada perusahaan terkait 

pekerjaan dimana praktikan terlibat. Dengan terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan, maka 

praktikan dapat memahami dan mempelajari hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya dengan ilmu 

sesuai program studinya, yaitu: 

1. Pentingnya untuk dapat bekerja sama dengan baik dan benar dalam tim.  

2. Pentingnya dapat berkomunikasi dengan jelas, baik dan benar serta sopan terhadap pimpinan 

perusahaan rekan kerja dimana praktikan terlibat. 

3. Pentingnya menghargai dan menghormati pendapat orang lain walaupun pendapatnya berbeda 

dengan pendapat praktikan. 

4. Pentingnya komitmen terhadap penyelesaian suatu pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan 

dalam Jadwal Pelaksanaan ataupun sesuai dengan kesepakatan tim. 

5. Pentingnya menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar serta mengedepankan hasil yang 

berkualitas. 
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3.1.4. Analisis, Tanggapan dan Solusi Berdasarkan Hasil Pengamatan dan Data 

Setelah praktikan mempelajari dan memahami dokumen-dokumen terkait pekerjaan yang 

diamati, serta setelah praktikan mencermati dan terlibat langsung dalam pekerjaannya, maka 

selanjutnya praktikan wajib melakukan analisis dan memberikan tanggapan serta menyampaikan 

usulan solusi terhadap aspek-aspek tertentu dalam pekerjaan yang diamatinya jika ternyata berbeda 

dengan apa yang dipelajarinya atau berbeda dengan pedoman pekerjaan atau RKS. Praktikan juga 

wajib melakukan analisis, memberikan tanggapan dan usulan solusi terhadap pemasalahan-

permasalahan apa saja yang timbul dan berpotensi menghambat penyelesiaian pekerjaan. 

 

3.2. Pelaksanaan Bimbingan Laporan Kerja Praktek 

Laporan KP adalah karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan dari hasil kerja praktek mahasiswa 

Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Indonesia di sebuah perusahaan. Hasil dari laporan KP 

dapat menjadi bagian pendukung dalam penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa nanti. Mahasiswa wajib 

memilih atau menentukan judul Laporan KP yang berkaitan dengan aktivitas mahasiswa sebagai 

praktikan di perusahaan tempat pelaksanaan KP.  Setelah judul tersebut diajukan, mahasiswa sudah 

dapat melakukan bimbingan atau asistensi dengan dosen pembimbing untuk penyusunan dan 

penyempurnaan Laporan KP. 

 

3.2.1. Mekanisme Bimbingan dengan Dosen Pembimbing dan Pembimbing KP 

Secara umum, dosen pembimbing merupakan penanggung jawab utama atas seluruh 

kegiatan pendampingan selama praktikan melakukan dan penulisan laporan KP, mulai dari pemilihan 

perusahaan tempat melaksanakan KP, penentuan pekerjaan yang akan diamati di perusahaan tempat 

pelaksanan KP dan penyusunan judul laporan KP. Jika diperlukan dosen pembimbing dapat 

berkoordinasi dengan koordinator KP jika ada hal-hal yang diusulkan atau dilaksanakan oleh 

mahasiswa bimbingannya yang berbeda atau tidak tercantum dalam panduan ini. Proses bimbingan 

dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek akan dapat berjalan lancar apabila terpenuhinya beberapa 

hal berikut: 

a. Dosen Pembimbing yang bersangkutan memahami dan memastikan usulan kegiatan dan 

perusahaan yang diajukan mahasiswa masih terkait dengan bidang arsitektur dan sesuai dengan 

ketentuan dalam panduan ini. 

b. Mahasiswa yang bersangkutan secara umum telah menguasai ketrampilan dan ilmu sesuai dengan 

tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya dan mengetahui secara pasti kegiatan atau pekerjaan 

apa yang diinginkan dan dipilih untuk diamati dalam kegiatan KP. 
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c. Mahasiswa yang bersangkutan wajib bersungguh-sungguh melakukan KP dengan sebaik-baiknya 

dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya serta menyelesaikannya tepat waktu 

dan sesuai ketentuan dalam panduan ini mulai dari  bimbingan, penyusunan laporan KP hingga 

pengumpulan buku laporan KP.  

 

Pembimbingan penyusunan laporan KP ini wajib diseleggarakan minimal enam (6) pertemuan 

antara pembimbing dan mahasiswa yang bersangkutan baik pertemuan secara langsung ataupun 

secara virtual. Proses pembimbingan meliputi pengayaan materi baik dari refrensi atau pengalaman 

dosen pembimbing yang terkait dengan pekerjaan yang diamati mahasiswa dalam KP.  

Pembimbing dapat mencermati dan memastikan sekaligus memperkaya kadar pemahaman 

mahasiswa terhadap materi kuliah terkait, petunjuk yang diberikan dosen pembimbing, refrensi yang 

harus dibaca mahasiswa, dan kesanggupan mahasiswa dalam merangkum pengetahuan yang 

diperolehnya tersebut dalam tulisan yang baik dan benar serta terkait dengan pekerjaan yang diamati 

dalam KP. Selain itu, dalam proses bimbingan, mahasiswa masih memerlukan bantuan dan 

pengetahuan pembimbing dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam semua 

aspek penulisan agar maksud dan pernyataan mahasiswa dapat disampaikan dalam bentuk tulisan 

yang baik dan benar serta dapat dipahami. Lebih lanjut, dosen pembimbing wajib mendampingi 

mahasiswa agar mahasiswa memahami hal-hal berikut:  

1. Kesesuaian tugas dan tanggung jawab selama KP di perusahaan yang dipilihnya. 

2. Bertanggung jawab terhadap pemilihan alat bantu dan metode survey, metode dokumentasi serta 

analisis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Bertanggung jawab terhadap originilitas dan keabsahan laporan KP yang disusunnya dengan 

memperhatikan metode penulisan ilmiah dan menghindari terjadinya plagiasi atau pelanggaran 

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). 

4. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan bobot pelaksanaan KP sehingga memenuhi 3 (tiga) SKS, 

serta sadar bahwa dosen pembimbing berhak menolak laporan KP bila dinilai tidak memenuhi 

syarat. 

5. Dosen pembimbing berhak menentukan penilaian akhir terhadap hasil laporan KP terlepas dari 

penilaian dari pembimbing KP dari perusahaan.  
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BAB IV 

Penyusunan Laporan Kerja Praktek 

 

 

 

Laporan kerja praktek merupakan laporan pengamatan langsung di lapangan dan analisis dari 

pengamatan langsung tersebut terhadap suatu kegiatan atau pekerjaan pada perusahaan terpilih. 

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, mahasiswa juga wajib membuat kesimpulan dan saran yang 

memuat pendapat, tanggapan, kritisi dan usulan solusi yang aplikatif. Usulan solusi atau perbaikan 

yang aplikatif tersebut di atas harus bersifat kontekstual dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi 

perusahaan.  

 

4.1. Sistematika Laporan Kerja Praktek 

Secara umum, isi Laporan Kerja Praktek memuat hal-hal berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

Menjelaskan latar belakang penyelenggaraan KP, pertimbangan pemilihan tempat KP, kegiatan 

umum atau ruang lingkup pekerjaan di instansi tempat KP, serta kegiatan lingkup proyek yang 

diamati. Selain latar belakang, bab ini juga menjelaskan tujuan, manfaat, lingkup pembahasan, 

metode pengumpulan data serta menjelaskan sistematika penulisan pelaporan dari kegiatan KP. 

b. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Dalam Laporan Kerja Praktek perlu menuliskan secara eksplisit sistem yang diamati dalam bentuk 

skema atau penjelasan. 

c. Pembatasan Masalah dan Asumsi 

d. Tujuan Kerja Praktek 

e. Manfaat Kerja Praktek 

f. Metodologi Kerja Praktek 

g. Sistematika Penulisan 

 

Bab 2 Tinjauan Teori atau Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan   

Bab ini memuat pengetahuan umum terkait pendirian perusahaan, sistem kerja perusahaan sesuai 

bidang usahanya, cara perusahaan mendapatkan pekerjaan dan metode kerja perusahaan dalam 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mahasiswa juga wajib mencari refrensi yang berupa pedoman 

atau panduan pelaksanaan pekerjaan yang diamatinya sehingga mahasiswa telah memiliki 
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pengetahuan dasar saat mencermati pekerjaan yang diamatinya di perusahaan tempat mahasiswa 

melakukan KP. 

 

Bab 3 Tinjauan Perusahaan  

Secara umum bab ini memuat tinjauan teori tentang manajemen proyek, proses perolehan proyek, 

tugas dan wewenang struktur organisasi proyek, hubungan kerja dalam lingkup manajemen proyek, 

dokumen kontrak. Bab ini memuat pula profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan 

informasi mengenai proyek yang pernah dikerjakan perusahaan tersebut. Detailnya bab ini memuat 

informasi-informasi berikut: 

1. Sejarah berdirinya suatu perusahan Konsultan 

2. Dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan mendapat ijin untuk menjalankan usaha dari 

pemerintah dan badan yang berwewenang 

3. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari Dep. Pekerjaan Umum untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa 

Konsultasi Konstruksi (Konsultan) 

4. Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

Nasional. 

5. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. 

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Dep. Perdagangan RI, disana diperlihatkan jenis 

barang/jasa dagang utama adalah Jasa Konsultan. 

7. Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas - Prosedur Operasi Standar penanganan 

pekerjaan proyek. 

8. Proyek-proyek yang pernah ditangani perusahaan. 

 

Bab 4 Informasi Umum Proyek 

Menjelaskan gambaran umum proyek seperti dekskripsi proyek, data teknis dan spesifikasi teknis. 

Juga menjelaskan prosedur perolehan proyek, struktur organisasi proyek dimana dilakukan 

pengamatan pekerjaan yang sedang dilaksanakan di lapangan selama KP. 

Tinjauan tentang Proyek, menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan proyek yang sedang 

dikerjakan oleh Konsultan ini, dimana praktikan dilibatkan berisi: 

1. Deskripsi proyek (nama, pemilik, lokasi, tapak, jenis fasilitas, waktu pelaksanaan, anggaran, dll) 

2. Pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh Konsultan dan produk yang harus 

dihasilkan oleh Konsultan dalam proyek ini. Untuk mendukung ini diperlukan dokumen berupa 

Kontrak antara Pemiik proyek dan Perusahaan, dan Terms of Reference (TOR) atau Kerangka 

Acuan Kerja 
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3. Struktur Organisasi Proyek dan Uraian Tugas 

4. Metode pengadaan proyek (Metode Tradisional, Desain bangun, dll) 

5. Pekerjaan yang telah dan sedang dilakukan dan produk yang telah dihasilkan oleh Konsultan untuk 

proyek ini pada saat Kerja praktek dijalankan 

 

Bab 5 Pengamatan, Analisis dan Usulan Perbaikan serta Tinjauan Tugas Praktikan 

a. Analisis Hasil Pengamatan 

b. Usulan Perbaikan Sistem (beradsarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan) 

c. Analisis Usulan Perbaikan Sistem (termasuk perbandingan dengan sistem awal) 

d. Menjelaskan tentang analisa pekerjaan khusus yang diamati terhadap gambar kerja, RKS Teknis, 

Shop Drawing, waktu pelaksanaan dan kendala-kendala/permasalahan dan solusi. 

 

Tinjauan Tugas Praktikan, menguraikan tentang tugas-tugas yang dikerjakan oleh praktikan selama 

praktikan melakukan Kerja Praktek, berisi : 

a. Tugas apa yang dikerjakan praktikan dalam sebuah proyek dimana praktikan dilibatkan 

b. Produk-produk praktikan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan 

c. Catatan atau komentar-komentar oleh pemberi pekerjaan kepada praktikan terhadap hasil 

pekerjaan praktikan. 

 

Bab 6 Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian/pengamatan yang dilakukan dalam pemecahan 

masalah serta saran yang dapat diberikan bagi lingkup kegiatan yang diamati atau pembaca. Jika 

diperlukan, sistematika penulisan dapat disesuaikan sejauh mendapat persetujuan dari dosen 

pembimbing. 

Kesimpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan dan saran praktikan terhadap pengalaman 

melakukan Kerja Praktek, berisi : 

a. Kesimpulan mengandung tiga hal yaitu hal terkait konsultan, proyek, dan pekerjaan praktikan 

b. Saran yang dapat memberi masukan tentang kekeurangan yang dirasakan praktikan selama 

melakukan kerja praktek yang dapat memberi masukan kepada praktikan lainnnya 

 

Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka memuat sumber literatur yang anda gunakan sebagai refrensi atau data pendukung 

dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini. Format penulisan Daftar Pustaka mengikuti kaidah dan 

ketentuan penulisan karya tulis yang baik dan benar. 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran, berisi informasi-informasi berupa gambar-gambar, foto-foto, dan dokumen-dokumen yang 

terkait dengan proyek yang ditangani dan persyaratan administrasi perusahaan untuk menjalankan 

bisnisnya (SIUJK, SIUP, Sertifikat Badan Usaha, TDR, dll) 

 

4.2. Dokumen Kelengkapan Laporan Kerja Praktek 

Dokumen kelengkapan laporan Kerja Praktek yang harus disiapkan mahasiswa dan menjadi bagian 

dalam laporan Kerja Praktek adalah: 

1) Lembar pengesahan dan penilaian oleh dosen pembimbing, 

2) Lembar pengesahan dan penilaian oleh pembimbing di instansi tempat kerja praktek, 

3) Surat permohonan Kerja Praktek yang dibuat Prodi dan ditujukan ke instansi tempat kerja 

praktek, 

4) Surat tanggapan/ jawaban mengenai penerimaan permohonan Kerja Praktek dari instansi 

tempat kerja praktek, 

5) Formulir asistensi dengan dosen pembimbing, 

6) Formulir asistensi dengan pembimbing dari intansi tempat kerja praktek, 

7) Surat keterangan selesai melaksanakan kerja praktek dari instansi tempat kerja praktek. 

Beberapa instansi terkadang menggabungkan surat keterangan ini dengan lembar 

pengesahan dan penilaian. 

 

4.3. Susunan dan Format Laporan Kerja Praktek 

Susunan Laporan Kerja Praktek adalah sebagai berikut: 

1) Cover/ halaman judul luar 

2) Halaman judul dalam 

3) Kata Pengantar dari mahasiswa 

4) Dokumen kelengkapan laporan kerja praktek sesuai bagian 4.2 ditampilkan berurutan dari no 

1 – 7. 

5) Daftar isi 

6) Daftar gambar 

7) Daftar tabel 

8) Substansi Bab I, II, III, dan seterusnya 

9) Daftar Pustaka 

10) Daftar Lampiran 
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Format buku laporan Kerja Praktek adalah sebagai berikut: 

1) Ukuran kertas A4 dengan jenis kertas HVS 80 gram. 

2) Laporan dijilid soft cover laminasi. 

3) Warna cover : oranye, bahan kertas buffalo. 

4) Spasi : 11/2 (satu setengah) dan font/huruf : Arial (11) atau Times New Roman (12). 

5) Posisi nomor halaman adalah di kanan bawah 

6) Angka latin digunakan untuk penomoran halaman Bab Pendahuluan hingga akhir (1, 2, 3, dan 

seterusnya).  

7) Angka romawi digunakan untuk penomoran halaman setelah halaman judu hingga sebelum 

Bab Pendahuluan (i, ii, iii, dan seterusnya). 

8) Batas margin adalah sebagai berikut; batas atas 3 cm, batas bawah 3 cm, batas kiri 4 cm dan 

batas kanan 3 cm. 

 

4.4. Penilaian Laporan Kerja Praktek 

Draft laporan kerja praktek harus disahkan dan disetujui, dimulai oleh pihak perusahaan dengan 

menandatangani lembar pengesahan dan mengisi lembar penilaian. Selanjutnya oleh dosen 

pembimbing dengan menandatangani lembar persetujuan pembimbing dan mengisi lembar penilaian 

bimbingan. Untuk keperluan penilaian laporan kerja praktek, setiap mahasiswa peserta kerja praktek 

wajib mengumpulkan 2 (dua) buah laporan dijilid softcover yang selanjutnya dikumpulkan di ruang 

Prodi Arsitektur sesuai jadwal yang ditetapkan. Jika mahasiswa peserta mata kuliah kerja praktek tidak 

mengumpulkan laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka nilai aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiklkhir mata 

kuliah kerja praktek untuk semester yang tersebut adalah E.  
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BAB V  

Penutup 

 

 

 

Hal utama yang perlu mahasiswa perhatikan saat melakukan kerja praktek adalah mahasiswa 

berkesempatan mengamati dan mengalami secara langsung praktek profesi di perusahaan ataupun di 

lapangan. Banyak sekali hal-hal yang dapat diamati dan diperhatikan serta dipelajari sehingga dapat 

menjadi bekal yang bermanfaat bagi anda kelak. Mahasiswa perlu melatih kepekaan dan mampu kritis 

dalam mencermati aktivitas praktek terkait dengan cara dan metode kerja perusahaan. Hal-hal lain 

yang perlu perlu diperhatikan dan dilaksanakan agar mahasiswa dapat menyelesaikan Kerja Praktek 

adalah: 

1) Komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing dan pembimbing di tempat anda melakukan 

kerja praktek. 

2) Komunikasi dan perilaku yang baik saat anda melakukan pengamatan dan tugas di tempat kerja 

praktek. 

3) Anda wajib membuat jadwal rencana kegiatan kerja praktek pribadi yang anda buat sendiri 

menyesuaikan dengan kegiatan anda baik di kampus maupun di luar kampus dengan target 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktek tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan 

mata kuliah KP yang telah ditetapkan. 

4) Melakukan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap. 

5) Melakukan pengamatan dan dokumentasi kegiatan dalam bentuk audio, visual dan audio visual 

sebagai materi wajib pendukung laporan kerja praktek. 

6) Disiplin dan komitmen anda untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek ini dengan baik dan 

tepat waktu. 
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LAMPIRAN 

 

 

 

 



 

 

ii Program Studi Arsitektur ITI 

LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

LEMBAR PENGESAHAN 

Laporan Kerja Praktik yang disusun oleh : 

Nama : Sarah Zulianti Rahayu 

NIM : 1221800005 

Tempat : PT. Totalindo Eka Persada. Tbk 

Proyek Pembangunan Apartemen KingLand Aveneu. 

Jl. Raya Serpong km 08 RT/RW 04/02 Serpong Utara,  

Tangerang Selatan. 

 

 

Serpong, 26 Juli 2021 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

(Fuad Rizal, ST, MT) 

 

       

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Arsitektur ITI 

 

 

 

                     (Estuti Rochimah, ST, M.Sc) 

 

  



 

 

iii Program Studi Arsitektur ITI 

LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

LEMBAR IZIN KERJA PRAKTIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv Program Studi Arsitektur ITI 

LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

 

LEMBAR PENERIMAAN KERJA PRAKTIK 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v Program Studi Arsitektur ITI 

LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

 

LEMBAR SELESAI KERJA PRAKTIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi Program Studi Arsitektur ITI 

LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK DARI 

PERUSAHAAN 

 



 

 

vii Program Studi Arsitektur ITI 

LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN KERJA PRAKTIK  

DARI DOSEN PEMBIMBING 

 

Laporan Kerja Praktik ini telah dilaksanakan oleh: 

Nama  : Sarah Zulianti Rahayu 

NIM  : 1221800005 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilaksanakan selama Kerja Praktik: 

Tanggal  : 15 Maret 2021 s/d 15 Juni 2021 

Waktu Kerja : 7 Jam 

Tempat : PT. Totalindo Eka Persada. Tbk 

  Proyek Pembangunan Apartemen KingLand Aveneu. 

  Jl. Raya Serpong km 08 RT/RW 04/02 Serpong Utara,     

  Tangerang Selatan. 

 

Layak mendapatkan Nilai: 

Perolehan Nilai: 

Angka/Huruf 

(........./..........) 

Dosen Pembimbing 

Institut Teknologi Indonesia 

 

 

(Fuad Rizal ST, MT)  

 

  

D : 46-55.99 

E : ≤45.99 

 

Keterangan: 

A : 80-100 

A- : 77-77.99 

B+ : 74-76.99 

B : 68-73.99 

B- : 65-67.99 

C+ : 62-64.99 

C : 56-61.99 
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LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

KARTU ABSENSI LAPANGAN 
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LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

KARTU ABSENSI LAPANGAN 
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LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

KARTU ABSENSI LAPANGAN 

 



 

 

xi Program Studi Arsitektur ITI 

LAPORAN KERJA PRAKTIK KINGLAND AVENUE 

KARTU ASISTENSI DENGAN DOSEN PEMBIMBING 
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