FAKULTAS DESAIN dan TEKNIK PERENCANAAN
UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GANJIL TA 2005/2006
Jurusan
Mata Kuliah
Dosen

: Teknik Sipil
: Kerja Praktek
: Ir. Wiryanto Dewobroto, MT.

Hari / Tanggal
Waktu
Semester
Sifat Ujian

: Senin, 19 Sept. 2005
: 09.10 – 10.50 (100 menit)
: 7
: Presentasi Berkelompok

Catatan : Siswa sebelumnya telah diberi informasi tentang ujian yang berupa presentasi kelompok
berdasarkan item-item penilaian seperti di bawah. Selanjutnya dosen penguji yang ditunjuk menilai
langsung apakah isi presentasi yang diberikan memenuhi item-item tetapi tidak terbatas pada item
tersebut. Nilai tertinggi diberikan jika mahasiswa dapat meyakinkan dosen bahwa mereka telah
melalukan kerja praktek dengan benar dan sehingga dapat menyiapkan laporan dengan benar, nilai
jelek jika materinya meragukan.
Adapun item-item yang menjadi penilaian dosen adalah :
1. Informasi umum proyek :
a. Penjelasan mengenai lokasi (alamat jelas / ada peta lokasi), dimensi bangunan (tingkat,
luas dsb), informasi kepemilikan, pelaksana (kontraktor, konsultan dan pengawas), waktu
berlangsungnya proyek maupun kerja praktek. Apakah cukup jelas ?
b. Adakah proyek sejenis di sekitarnya ? Apa keistimewaan proyek yang dipilih ?
2. Motivasi dipilihnya proyek :
a. Alasan-alasan logis mengapa proyek tersebut dipilih, apakah cukup jelas ?
b. Strategi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktek. Apakah cukup
menyakinkan ?
3. Pelaksanaan kerja praktek :
a. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk melaksanakan kerja praktek? Jadwal mulai
dan berakhir ? Apakah mereka mempunyai absensi di lapangan yang menunjukkan bahwa
mereka aktif disana ?
b. Jelaskan jadwal apa saja yang dilakukan selama itu. Misal waktu masuk pukul berapa,
apakah mereka mempunyai atau disediakan ruangan kerja khusus? Bila tidak, selama itu
apa saja yang dilakukan.
c. Selama di proyek apakah mereka mempunyai teman, rekan lain yang bersama-sama
melakukan kerja praktek. Apakah dari kampus yang sama atau berbeda? Jika berbeda
sebutkan , darimana dan berapa orang ?
d. Jelaskan selama di sana, mereka berkomunikasi dengan siapa saja ? Apakah dapat
disebutkan nama dan jabatan orang-orang proyek tempat mereka berinteraksi.
e. Strategi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktek. Apakah cukup
menyakinkan ?
4. Dokumentasi proyek yang diperoleh:
a. Apakah anda menemukan dokumen kontrak dalam proyek tersebut. Antara siapa dengan
siapa, berbicara soal apa, hal / kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh kedua belah
pihak.
b. Spesifikasi teknis ? Tentang apa, siapa yang mengeluarkan ?
c. Gambar-gambar perencanaan ? Gambar desain, gambar pelaksanaan, shop-drawing, apa
lagi ?
d. Berapa lama waktu yang anda gunakan untuk melaksanakan kerja praktek? Jadwal mulai
dan berakhir ? Apakah mereka mempunyai absensi di lapangan yang menunjukkan bahwa
mereka aktif disana ?
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