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PRAKATA
Buku Panduan Tugas Akhir ini diterbitkan untuk memberikan informasi kepada para
mahasiswa dan dosen pembimbing mengenai tata tertib dan tata laksana Tugas Akhir di
Program Studi Arsitektur FTSP Universitas Jayabaya, agar penyelenggaraannya dapat
berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang berkualitas.
Mahasiswa peserta Tugas Akhir diwajibkan untuk membaca dan memahami seluruh isi
panduan ini, serta melaksanakan dengan tertib pada pelaksanaannya. Panduan ini
bersifat mengikat, yaitu jika ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan
yang berlaku akan diberikan sanksi, baik ringan ataupun berat, sesuai dengan tingkat
penyimpangan yang dilakukan.
Hal-hal yang belum tercakup dalam buku panduan ini akan diatur khusus oleh
Koordinator Tugas Akhir dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di
lingkungan Universitas Jayabaya.

Jakarta, 20 September 2017
Koordinator Tugas Akhir
Program Studi Arsitektur
FTSP Universitas Jayabaya

DESKRIPSI
Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur adalah kegiatan mata kuliah wajib (8 sks) di Program
Studi Arsitektur

FTSP Universitas Jayabaya, dilakukan sebagai proyek utama dari

keseluruhan rangkaian mata kuliah yang harus diikuti dalam menyelesaikan jenjang
Strata 1.

TUJUAN
Mengembangkan kemampuan merancang arsitektur tematik dan komprehensif secara
mandiri, dan mampu mengkomunikasikannya secara visual dalam bentuk sketsa
gambar, model dan atau dengan teknologi komputer. Perancangan mencakup aspek:
fungsi arsitektur, lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan teknologi,
dengan mempertimbangkan etika profesi dan pranata hukum, untuk bangunan dengan
tingkat kompleksitas tinggi.

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN


Mampu mengembangkan program rancangan tematik dan menggunakan
prinsip-prinsip arsitektural dalam perancangan tapak dan bangunan.



Mampu

mengintegrasikan

secara

konseptual

sistem

bangunan

dalam

perancangan arsitektur, dan perancangan arsitektur dengan keseluruhan
lingkungan binaan dan lingkungan alam.


Mampu menghasilkan karya rancangan yang mempertimbangkan aspek
lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, ekonomi, dan teknologi, dengan
mempertimbangkan etika profesi dan pranata hukum.

SILABUS
Mewujudkan konsep rancangan secara komprehensif dengan mempertimbangkan
seluruh aspek dan faktor sistem bangunan hingga konteks lingkungan, kawasan dan
perkotaan; Desain bangunan dalam konteks tapak, lingkungan dan kawasan; Fisik
bangunan, teknologi dan fungsi bangunan dalam kaitannya dengan kenyamanan
bangunan dan perlindungan terhadap iklim; Persyaratan secara arsitektural dengan
kriteria estetika dan teknis.

PERSYARATAN PESERTA
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester bersangkutan
b. Mahasiswa peserta Tugas Akhir adalah mereka yang telah menyelesaikan
seluruh mata kuliah (kecuali Tugas Akhir) sejumlah 136 sks, IPK > 2.00
c. Menyelesaikan persyaratan administrative.

PEMBIMBING / MENTOR
Tiap peserta dibimbing oleh 1 Mentor Utama dan 1 Mentor Pendamping yang
ditentukan oleh Koordinator Tugas Akhir, disetujui oleh Ketua Program Studi,
berdasarkan atas Bidang Keahlian Dosen yang bersangkutan.

LINGKUP TUGAS
Mahasiswa peserta Tugas Akhir bebas memilih dan menentukan sendiri kasus proyek
dan temanya, dengan mengajukan judul ke Koordinator Tugas Akhir untuk
mendapatkan persetujuan. Tema ini secara mendalam dikaji di mata kuliah Seminar
Arsitektur, sebagai landasan konsepsual untuk dikembangkan di Tugas Akhir.
Ketentuan materi proposal Tugas Akhir, ialah :
1.

Kasus Proyek
Kasus proyek bisa berupa proyek nyata ataupun rekaan (fiktif). Studi terhadap
kelayakan proyek dilakukan dengan arahan dari dosen pembimbing. Ruang lingkup
kasus bisa berupa rancangan gedung (tunggal atau majemuk) dan bisa berupa
kawasan (fungsi tertentu). Luas lahan minimal adalah 5000 m2, dan maksimal
adalah 30.000 m2.

2. Tema
Tema yang dipilih bisa mencakup masalah fungsi, bentuk, tapak/lingkungan,
teknologi, budaya dan perilaku (psikologi/sosiologi). Selanjutnya tema ini
dikembangkan ke dalam konsep penerapan teori arsitektur, konservasi bangunan
dan lingkungan, teknologi dan material bangunan, sistem struktur dan konstruksi,
dan tema-tema aktual lain yang menarik.

Tema yang dipilih dan dikembangkan dikelompokkan sebagai berikut :
a) Fungsi yang Diwadahi
-

Arsitektur untuk anak/lansia/penyandang cacat

-

Arsitektur dengan pendekatan wayfinding

-

Arsitektur multi fungsi (mix-use building)

-

Dan lain-lain

b) Bentuk Arsitektur
-

Arsitektur Modern Akhir

-

Arsitektur Post-Modern

-

Arsitektur Dekonstruksi

-

Arsitektur Monumental

-

Dan lain-lain

c) Teknologi Bangunan
-

Green Architecture

-

Pemanfaatan material alam

-

Bangunan tahan bencana (gempa, banjir, dsb)

-

Bangunan bentang lebar

-

Eksplorasi struktur pada fasad

-

Dan lain-lain

d) Tapak/Lingkungan
-

Arsitektur pantai/lepas pantai/pasang surut

-

Arsitektur di bantaran sungai/danau

-

Arsitektur di lahan miring atau berkontur

-

Dan lain-lain

e) Budaya dan Perilaku
-

Arsitektur dengan pendekatan perilaku tertentu

-

Arsitektur Nusantara

-

Arsitektur Islami

-

Arsitektur dengan kearifan lokal

-

Dan lain-lain

f) Konservasi
-

Revitalisasi

-

Preservasi

-

Rekonstruksi

-

Dan lain-lain

TAHAPAN KEGIATAN TUGAS AKHIR
Mahasiswa peserta Tugas Akhir wajib mengikuti seluruh prosedur kegiatan dan
persyaratan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
1. Pengarahan Awal
Mahasiswa calon peserta Tugas Akhir wajib mendaftar dan hadir pada pengarahan
awal yang diadakan oleh Koordinator Tugas Akhir, sesuai dengan jadwal yang
ditentukan.
2. Kelengkapan Administrasi
Mahasiswa calon peserta Tugas Akhir wajib menyelesaikan administrasi, baik
akademik maupun keuangan di Tata Usaha dan Bagian Pengajaran sesuai dengan
waktu yang ditentukan.
3. Penetapan Dosen Pembimbing
Berdasarkan proposal judul yang diajukan calon peserta, maka Koordinator Tugas
Akhir menetapkan dosen pembimbing, yaitu 1 mentor utama dan 1 mentor
pendamping.
4. Penyusunan Konsep Perancangan
Pada mata kuliah Seminar Arsitektur di semester sebelumnya, mahasiswa sudah
melakukan

kajian

arsitektur

untuk

mendapatkan

landasan

konsepsual

perencanaan. Pada tahap Tugas Akhir awal, mahasiswa melengkapi dengan Design
Conceptual Research atau Kajian Konsep Perancangan yang memuat deskripsi
mengenai usulan projek. Deskripsi ini memuat judul/tema, abstrak, substansi
perancangan yang ingin dicapai, dasar pemikiran yang melatarbelakangi
perancangan, analisis (terhadap ruang, bangunan, dan tapak/lingkungan), serta
konsep perancangan. Secara garis besar isi dari laporan ini adalah :

-

Judul
Isi sudah jelas, judul dipilih sesuai peminatan dan kompetensi mahasiswa

-

Abstrak
Isi abstrak sudah jelas, paling tidak menjelaskan substansi, pendekatan
perancangan dan gambaran/deskripsi umum hasil rancangan.

-

Desain Premis | Preposisi Perancangan
Pada prinsipnya menjelaskan substansi hasil perancangan. Secara umum
paparan di sini dapat memberi jawaban atas pertanyaan "apa yang ada
rancang?"

-

Dasar Pemikiran
Penjelasan

mengenai

alasan-alasan

baik

teoritis

maupun

kontekstual

(konsiderasi dengan tapak) mengenai desain premis yang diusulkan. Secara
umum paparan di sini dapat memberi jawaban atas pertanyaan "mengapa anda
merancang seperti yang anda usulkan?"
-

Masalah Desain
Penelusuran terhadap masalah arsitektural yang akan ditangani. Di sini dapat
diungkapkan problematika arsitektural seperti apa yang difokuskan dalam
perancangan.

-

Kajian terhadap Data / Lokasi
Eksplorasi teoritis terutama yang berkaitan dengan aspek yang merupakan
respon teoritik terhadap butir-butir pernyataan permasalahan, sebagai upaya
menjawab "bagaimana" dalam merancang.

-

Analisis
Analisis terhadap:
a. Ruang, meliputi program ruang, persyaratan ruang, zoning, dsb
b. Bangunan, meliputi bentuk massa, struktur, fasad, utilitas, dsb
c. Tapak, terutama memperlihatkan pemetaan dan respon terhadap faktor
spasial (orientasi, visual, kondisi lahan, dll.), jejaring (transportasi, utilitas
dll.), maupun image (penampilan kawasan secara umum, tipologi dll).

-

Konsep Perancangan
Berupa penyelesaian masalah desain yang akan ditransformasi ke desain
arsitektur, dilengkapi dengan sketsa ide desain (pra-desain).

5. Sidang 1 (Konsep Perancangan)
Ujian dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan 2 orang Pembimbing
(Mentor Utama dan Mentor Pendamping) sebagai Penguji Utama dan 2 orang Dosen
Lain / kalangan profesional sebagai Penguji Tamu. Penekanan penilaian adalah
konsistensi metoda desain dari ide/gagasan hingga konsep, serta originalitas
gagasan.
Sidang 1 ini akan menghasilkan keputusan lulus atau tidaknya Tahap Konsep
Perancangan Tugas Akhir dan jika lulus akan direkomendasikan untuk dilanjutkan
ke Tahap berikutnya, yaitu Tahap Studi Tugas Akhir.
6. Transformasi Konsep ke Desain (Studio)
Paparan konseptual dan transformasinya ke desain melalui cara pandang yang
dipakai dalam perancangan.
-

Interpretasi terhadap aspek fungsional yang dituangkan melalui program
ruang (denah) yang komprehensif.

-

Eksplorasi dan transformasi struktur / bentuk (alasan dan proses
penemuan bentuk dan fasad) yang tertuang melalui sketsa-sketsa.

-

Rencana Tapak dan rasionalisasinya (zoning, blok plan, site plan).

-

Tampak dan suasana ruang (perspektif eksterior dan interior, dan detail
suasana yang menjadi andalan anda).

-

Penekanan lainnya yang dapat berupa detail teknis yang menjadi unggulan
desain.

Penyajian karya/gambar karya secara manual berskala atau dengan aplikasi
komputer.
Hasil yang diharapkan

:

-

Blok Plan / Site Plan

-

Denah Ruang

-

Tampak dari seluruh sisi bangunan

-

Potongan (minimal 2)

-

Rencana Struktur

-

Rencana Utilitas

-

Perspektif

-

Detail yang Diunggulkan

Pada tahap ini, peserta diminta menyajikan desainnya ke dalam format berikut:
-

Digital File, berisi konsep dan gambar-gambar dengan format JPG atau
PDF, bisa dilengkapi dengan animasi.

-

Banner ukuran 42cm x 118,9cm. Resolusi minimal 300 dpi. Font bebas,
dimensi font minimal 14 atau 16. Materi yang disajikan meliputi konsep
dan gambar-gambar.

-

Laporan Perancangan, dengan format A3 landscape.

-

Maket, dengan skala disesuaikan volume bangunannya.

Mahasiswa diwajibkan mengerjakan tugasnya di Studio Tugas Akhir, dan berhak :
-

Dibimbing oleh 1 orang Mentor Utama dan 1 orang Mentor Pendamping.

-

Mendapatkan bimbingan dari tiap Mentor sebanyak 2 kali dalam sepekan,
dengan jadwal yang disepakati antara mahasiswa dan Mentor .

-

Mengikuti/meminta asistensi tambahan kepada dosen lain, tanpa
mengurangi kewajiban yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing.
Hal tersebut harus dengan persetujuan dosen pembimbing maupun dosen
yang dituju, serta tidak mengganggu jadwal kegiatan asistensi dosen
pembimbing maupun dosen yang dituju.

-

Menggunakan ruang studio sesuai jadwal studio masing-masing.
Penggunaan ruangan studio di luar hari dan jam studio harus
mendapatkan ijin khusus dari Koordinator Tugas Akhir.

-

Mendapatkan fasilitas 1 (satu) set meja gambar.

-

Mendapatkan ijin jika sakit, dengan pemberitahuan tertulis yang
ditujukan kepada dosen pembimbing dengan tembusan kepada
Koordinator Tugas Akhir. Lampiran Surat Keterangan Sakit dari
dokter/Rumah sakit/ Puskesmas/poliklinik dan/atau dari orang tua/wali
akan menjadi bahan pertimbangan yang penting untuk memberikan ijin
tersebut.

Mahasiswa peserta matakuliah Studio Tugas Akhir wajib:
1. Mengikuti hadir serta bekerja di studio sesuai jadwal studio dengan jumlah
kehadiran minimal 80%. Mahasiswa diijinkan meninggalkan studio pada jam
resmi studio untuk pergi ke perpustakaan, survey ke lapangan atau
keperluan akademik/ adminsitratif dengan sebelumnya mengajukan surat
ijin ditujukan kepada koordinator studio dan harus meninggalkan pekerjaan
studionya di atas mejanya.
2. Hadir di studio pada waktu yang ditentukan, yaitu pukul 09.00 – 16.00,
dengan tenggang waktu keterlambatan 30 menit. Keterlambatan lebih dari
30 menit dianggap tidak hadir.
3. Mengerjakan tugas studionya secara mandiri tanpa bantuan orang lain.
Mahasiswa diperbolehkan mendapat bantuan gagasan dari orang lain.
Pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengakibatkan nilai pelanggar
diturunkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
4. Menjaga ketenangan dan ketertiban studio. Dilarang membunyikan alat
musik dan/atau rekaman musik kecuali untuk didengar sendiri melalui
earphone. Dilarang makan berat dan merokok.
5. Berpakaian rapih, sopan, dan tidak bersandal.
7. Pemasukan Tugas
Tugas harus dikumpulkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Sidang
dilaksanakan, dengan persetujuan dan pengesahan Mentor terlebih dahulu.
8. Sidang 2 (Pengujian Kelulusan)
Ujian dilaksanakan secara terbuka dengan menghadirkan 2 orang Pembimbing
(Mentor Utama dan Mentor Pendamping) sebagai Penguji Utama dan 2 orang Dosen
Lain / kalangan profesional sebagai Penguji Tamu. Sidang ini akan menghasilkan
keputusan lulus atau tidaknya mahasiswa sebagai peserta Tugas Akhir secara final.
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TAHAP 1
(KONSEP)
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Transformasi dari Konsep ke Desain
(manual drawing) :
- Aspek fungsional (ruang)
a. Denah
b. Tampak
- Aspek bentuk/struktur
c. Potongan
d. Rencana Struktur
- Aspek lingkungan/tapak
e. Site Plan
- Aspek utilitas
f. Rencana Utilitas
- Aspek arsitektural (detail)
g. Perspektif
TAHAP 2
(STUDIO)

14

Sidang 2

Sidang 1

Pendaftaran Administratif

Penyusunan Konsep
Perancangan
- Kelayakan Proyek
- Analisis/Pende
katan:
 Ruang
 Bangunan
(Struktur)
 Tapak
- Konsep
Perancangan
- Sketsa Ide

6

Tahapan Proses Tugas Akhir

PENILAIAN
Penilaian di dasarkan atas kelengkapan dan kesesuaian materi, teknik presentasi,
kehadiran

di

studio

dan

keaktifan

melakukan

asistensi

dengan

Mentor.

Skala penilaian angka dari 0 (nol) hingga 100 (seratus), dengan tolok ukur nilai A, B, C,
D, E sesuai aturan dari Universitas.
1. Pada Tahap Konsep Perancangan(bobot 50%) meliputi penilaian:
-

Kelengkapan dan keruntutan isi/materi sesuai dengan TOR-nya

-

Keaslian ide; belum menjadi proyek Tugas Akhir sebelumnya

-

Kelayakan dan kegunaan proyek yang diajukan

-

Tahapan eksplorasi yang dilakukan

-

Proses transformasi konsep ke pra-desain

2. Pada Tahap Studio Perancangan (bobot 50%) meliputi penilaian:
-

Proses transformasi konsep ke desain

-

Orisinalitas karya

-

Kelengkapan materi dan gambar

-

Teknik penggambaran

-

Pengetahuan pendukung, anatara lain struktur, utilitas, dsb.

-

Kesesuaian dengan tuntutan tugas, dan ketepatan waktu.

LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum diatur pada Panduan Tugas Akhir ini akan diatur kemudian sesuai
dengan situasi dan kebutuhan yang ada.

Jakarta, 20 September 2017
Koordinator Tugas Akhir

Adityarini Natalisa, S.T., M.T.

