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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Julio Architect & Partners (JAP Studio) merupakan biro arsitektur yang 

menyediakan jasa desain arsitektural dan interior. JAP Studio didirikan oleh Ir. 

Julio Julianto B., IAI yaitu salah satu arsitek yang cukup terkenal karena desain 

karya dan hasil sketch yang menarik dan eksploratif. Penulis mengenal JAP Studio 

melalui sosial media yang dimiliki oleh bapak Julio, semenjak tahun 2016 penulis 

sudah memperhatikan hasil-hasil karya beliau dan juga sketch konseptual desain 

beliau lalu muncul ketertarikan serta rasa keingintahuan penulis untuk mempelajari 

bagaimana cara beliau untuk merancang sebuah karya. Hal tersebut menjadi alasan 

penulis dalam memilih JAP Studio sebagai tempat melaksanakan kegiatan Kerja 

Praktik selama 3 bulan. 

JAP Studio mengerjakan proyek dengan skala yang beragam, mulai dari 

skala kecil seperti rumah tinggal, villa, kost, interior, dan resort sampai skala besar 

seperti gedung kantor, gereja dan ruang publik. Pada setiap karya yang dirancang, 

kualitas setiap ruangan dan ambience ruangan yang dihasilkan merupakan dua 

aspek yang diutamakan. Hal tersebut juga menjadi alasan penulis dalam memilih 

JAP Studio sebagai tempat melakukan kegiatan internship atau kerja praktik. 

Penulis berharap mendapatkan banyak ilmu mengenai desain yang baik dan 

mempelajari jalannya suatu proyek secara nyata dan tidak hanya berdasarkan teori 

yang didapatkan selama masa kuliah. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kerja praktik di JAP Studio adalah: 

1. Mempelajari proses berjalannya sebuah proyek. 

2. Mendapat pengalaman untuk melihat langsung bagaimana sebuah proyek sedang 

terlaksana  

3. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama 

masa perkuliahan 
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3. Mendapat pengalaman untuk beradaptasi dilingkungan baru 

4. Mempelajari etika kerja dalam suatu perusahaan 

5. Membangun sikap inisiatif, bertanggung jawab, percaya diri, mengutarakan 

pendapat dan displin. 

6. Mengasah kreativitas dan berinovasi dalam sebuah proyek yang dikerjakan. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 

 

1.3.1.  Waktu Pelaksanaan Kerja Praktik 

Periode Kerja Praktik berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 17 

Juni 2019 hingga 17 September 2019. Jam kerja yang berlaku pada JAP Studio 

adalah Senin-Sabtu dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB (pada hari 

Sabtu dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB). Namun pada 

praktiknya, selesainya jam kerja disesuaikan dengan deadline pekerjaan yang 

diberikan. Apabila deadline dari pekerjaan sudah dekat, penulis diperbolehkan 

untuk bekerja lebih dari jam kerja yang berlaku. 

 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 

Prosedur yang dilakukan diawali dengan penulis mengirim lamaran kerja 

praktik melalui email yang berisi CV, portofolio, cover letter dan surat pengantar 

dari universitas. Setelah itu, perusahaan melakukan tahap seleksi yang dilakukan 

oleh pimpinan perusahaan (principal architect) dan senior architect yang 

disampaikan oleh admin perusahaan, lalu tahap selanjutnya adalah admin 

perusahaan menghubungi penulis untuk menginformasikan penulis diterima untuk 

Kerja Praktik di JAP Studio. Tahap terakhir adalah perusahaan memberikan surat 

keterangan penerimaan Kerja Praktik dan penulis datang ke kantor JAP Studio 

untuk mengambil surat tersebut. 

 

 

 

 


