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1. Kedudukan dalam Struktur Kurikulum 
Penyusunan Kurikulum 2018 program studi teknik arsitektur UIN Malang 

merupakan hasil perubahan dan penyempurnaan dan penyesuaian dari kurikulum 

sebelumnya. Dalam kurikulum 2018 dilakukan berbagai perubahan yang signifikan dari 

kurikulum sebelumnya. Dengan harapan bahwa program yang dilaksanakan dapat 

menghasilkan sasaran program studi yang lebih mengena sesuai dengan 

perkembangan jaman dan kebutuhan dari proses dan hasil program studi. 

Laboratorium Teknik Arsitektur hadir seiring dengan pembentukan jurusan teknik 

Arsitektur UIN Maliki Malang pada tahun 2004, berdasarkan Keputusan Bersama 

Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 1/0/ SKB/2004 dan 

ND/B.V/Hk.00.1/058/04 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Malang menjadi Unversitas Islam Negeri (UIN) Malang. 

Alat-alat laboratorium ditujukan untuk menunjang teori-teori yang telah 

disampaikan oleh dosen di ruang kuliah. Kegiatan praktikum ini bersifat wajib bagi 

mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan praktikum, ma-hasiswa didampingi oleh 

sejumlah asisten praktikum serta dosen pembimbing. 

Laboratorium Desain Arsitektur Islami (DAI) ini melibatkan eksplorasi kreativitas 

bentuk, fungsi, ruang dan gubahan massa, baik secara sederhana maupun majemuk. 

Menerapkan proses perancangan yang sistematis dalam eksplorasi ide dasar 

rancangan sampai menjadi detil rancangan pada suatu kasus obyek arsitektur. 

Menyusun pemrograman dan desain rancangan arsitektur. Memahami unsur-unsur dan 

prinsip dasar perancangan ruang dalam. Eksplorasi pendekatan, konsep, metode 

tertentu sehingga dapat menghasilkan rancangan yang bermakna, beridentitas dan 

kreatif. 

Laboratorium DAI ini untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

arsitektur yang profesional, Islami dan berwawasan kebangsaan. Peningkatkan mutu 

penelitian dalam pengembangan integrasi antara keilmuan arsitektur dengan nilai-nilai 

Islam yang holistik dan universal. 

Pendekatan dalam penelitian adalah integrasi nilai-nilai islami dalam bidang 

keilmuan arsitektur baik itu fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Tujuannya adalah untuk 

berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dengan mengembangkan temuan penelitian 

yang didasarkan pada pendekatan konseptual dan empiris. 

Isu yang dibahas dalam penelitian melibatkan penggunaan metode yang tepat 

untuk menganalisis, merancang, menilai, dan memberikan lingkungan yang lestari 
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sehingga dapat ditempati pada skala yang berbeda, mulai dari ruang interior, eksterior, 

arsitektur lansekap, dan ruang publik perkotaan. 

 

2. Metode Pembelajaran dan Pengoperasian 
Metode pembelajaran laboratorium DAI didasarkan pada konsep pembelajaran 

konstruktivisme (constructivism), pembelajar membangun konsep pengetahuan akan 

teknologi, metode desain, dan manajemen bangunan secara bertahap sesuai dengan 

tahap pembelajaran kurikulum utama. 

Konsep pembelajaran menemukan (inquiry) pada laboratorium DAI harus 

ditunjang oleh referensi terkini (buku, jurnal, proceding), dukungan sarana teknologi 

informasi (website).  

Konsep pembelajaran bertanya (questioning)  yang diterapkan pada laboratorium 

DAI adalah menciptakan suasana laboratorium yang egaliter, dimana tutor, laboran atau 

pengajar menjadi mediasi atas kegiatan yang dilakukan, selain itu suasana yang 

kondunsif untuk memancing keingintahuan pembelajar secara praksis berkelanjutan.    

Konsep komunitas belajar (learning community) pada laboratorium DAI dilakukan 

dengan membentuk kelompok kajian sesuai dengan minat tutor atau sesuai dengan 

kebutuhan terkini yang berkembang dimasyarakat. sebagai contoh pembentukan 

komunitas  building unit, manajemen unit, konstruks unit dan teknologi unit  yang pada 

mulanya merupakan kelompok kecil dosen dan mahasiswa pada minat tertentu dan 

pada akhirnya dapat berkembang menjadi motor penggerak kegiatan laboratorium 

Konsep pemodelan (modelling) merupakan hal yang penting dalam laboratorium 

DAI karena merupakan perwujudan bangunan yang akan dibangun. Permodelan bisa 

dalam skala digital (permodelan) atau skala mikro, mock up hingga skala penuh (satu 

banding satu).   

Konsep refleksi (reflection) pada laboratorium DAI harus merefleksikan bidang 

pengetahuan yang berkaitan dengannya.  Diharapkan dengan kajian-kajian yang 

berkaitan dengan bidang desain maka laboratorium ini dapat menghasilkan 

pengetahuan baru, produk baru dan kerjasama yang luas dengan institusi lain. 

Pengoperasian Laboratorium DAI didasarkan dalam konteks keilmuan arsitektur 

di indonesia dan di dunia, UIN Malang memberi warna dengan konsep utama yaitu 

“Arsitektur Islami”. Dengan demikian, Islamic Understanding menjadi kompetensi 

tambahan yang wajib ada bagi mahasiswa UIN Malang. Sebagai dasar pola pikir 

pernaungan Islam dalam keilmuan Arsitektur yang dipelajari. Laboratorium DAI sebagai 

Laboratorium penelitian di tingkat jurusan mempunyai visi dan misi pengembangan 

penelitian aplikatif pada dalam tataran sistem bangunan dan lingkungan di Indonesia. 

Sehingga penelitian yang dilakukan terkait atau relevan dengan kondisi alam Indonesia.  
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Untuk mengetahui relevansi jenis penelitian yang sudah, sedang dan akan dilakukan 

maka direncanakan sistem pemantau dan evaluasi secara berkala.  

 

3. Tujuan 
Menjamin pemanfaatan dan penggunaan laboratorium DAI dan pelaksanaan studio 

serta workshop desain secara baik, tertib sesuai dengan tujuan. 

 

4. Ruang Lingkup 
Semua mata kuliah yang terhimpun dalam kategori DESAIN DAN KONSTRUKSI 

dengan bobot 3 SKS atau lebih. 

a. Desain: Estetika dasar, DAI 1-6  

b. Konstruksi: Konstruksi dasar, Teknologi Bangunan 1-4 

 

5. Struktur Organisasi 
a. Koordinator Laboratorium Desain Arsitektur Islami (DAI) 

b. Asisten Laboratorium Desain Arsitektur Islami (DAI) 

c. Teknisi Laboratorium Desain Arsitektur Islami (DAI) 

d. Prosedur Peminjaman Perangkat/Peralatan dan Fasilitas 

 

6. Fasilitas dan Peralatan laboratorium 
A. Penggunaan 

1. Yang dimaksud dengan Laboratorium DAI adalah ruangan dengan fasilitas: 

a. Komputer- komputer PC berikut perangkat pendukungnya 
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b. Drone (DJI Mavic Pro) 

 
c. Tv LED Display 
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d. Wacom  

 
e. Buku pedoman desain (DAI 1-6) 
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f. Laser Cutting dan pedomannya 

 
g. Studio 1 – Studio 6 
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2. Laboratorium DAI digunakan untuk kegiatan akademik baik praktikum 

maupun kuliah untuk program S1. 

3. Jam operasional laboratorium DAI adalah: 09.00-16.00 di hari kerja, kecuali 

ada kegiatan lain yang harus dilengkapi dengan surat permohonan ke Ketua 

Jurusan (download di www.arsitektur.uin-malang.ac.id) atas rekomendasi 

dari Koordinator Laboratorium DAI atau Asisten Lab DAI. 

4. Mahasiswa S1 dapat menggunakan fasilitas laboratorium DAI pada jam 

operasional di atas tanpa mengganggu kegiatan praktikum atau kuliah yang 

sedang berlangsung. 

5. Jika ada kegiatan praktikum dan kuliah terjadwal, maka laboratorium DAI 

tertutup untuk digunakan selain untuk kegiatan tersebut. 

6. Laboratorium DAI digunakan HANYA untuk sivitas Jurusan Teknik Arsitektur 

UIN Maliki Malang, atau tamu dengan ijin Koordinator Laboratorium DAI. 

 

B. Tata Tertib 
1. Tata tertib berlaku bagi semua pengguna fasilitas laboratorium DAI. 

2. Semua pengguna dilarang : 

a. Merusak, mencabut kabel-kabel atau perangkat apapun, mengubah 

layout ruang, monitor dan hal lain yang mengganggu kelancaran, 

kerapihan laboratorium DAI. 

b. Mengambil barang apapun yang merupakan aset Laboratorium DAI. 

c. Meninggalkan barang, sisa, sampah apapun di dalam laboratorium DAI. 

d. Memakai sandal, memakai pakaian yang tidak senonoh, merokok. 

e. Membunyikan perangkat audio-visual yang mengganggu. 

f. Menggunakan fasilitas laboratorium DAI untuk kegiatan yang tidak 

berhubungan dengan desain, misalnya membuat merakit komputer, dan 

sebagainya. 

g. Menginstalasi program APAPUN tanpa persetujuan asisten atau teknisi. 

3. Sangsi untuk pelanggaran di atas adalah: 

a. Teguran oleh asisten atau teknisi dan melaporkan yang bersangkutan 

kepada Koordinator Laboratorium DAI. 

b. Nama dan NIM dicatat untuk selanjutnya dilarang menggunakan fasilitas 

laboratorium DAI termasuk fasilitas ruang, print , scan, dan sebagainya. 

 

C. Pengelolaan dan Pemeliharaan 
1. Pengelola Laboratorium DAI terdiri dari: 

• Koordinator Laboratorium DAI 
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• Teknisi Laboratorium DAI 

• Asisten Laboratorium DAI 

• Petugas Kebersihan 

2. Petugas kebersihan membersihkan ruangan setiap hari Jumat, kecuali di 

hari itu ada kegiatan lain. 

3. Asisten Laboratorium DAI setiap satu bulan sekali secara rutin melakukan 

pengecekan setiap peralatan, memastikan sistem desain, program dan 

perangkat keras berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk melakukan 

update terhadap program antivirus dan sebagainya. 

4. Asisten Laboratorium DAI setiap satu semester sekali melakukan upgrade 

alat gambar jika diperlukan. 

5. Teknisi laboratorium memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Membantu terlaksananya penghematan listrik di laboratorium DAI 

dengan jalan selalu mengawasi pemakaian AC, pemakaian PC dan 

sebagainya. Mematikan semua perangkat jika tidak digunakan. 

b. Membantu merencanakan, memelihara, memperbaiki perangkat keras 

yang berhubungan dengan jaringan LAN dan internet seperti: wifi-router, 

switch, kabel-kabel dan sebagainya. 

c. Membantu merencanakan, memelihara perangkat keras audio-visual 

yang terletak di setiap ruang kelas, galeri, ruang rapat, laboratorium DAI 

seperti: multimedia projector, smartboard, sound system, kabel- kabel 

dan sebagainya. 

d. Membantu sivitas arsitektur termasuk dosen, tenaga akademik pada 

permasalahan yang terkait dengan mendesain dan perangkat 

pendukungnya. 

e. Merencanakan, memelihara, membuat back-up untuk setiap server 

yakni: mail server, webserver, ftp server. 

f. Mencatat, mengelola, dan membuat laporan semesteran proses 

peminjaman peralatan desain yang merupakan asset Jurusan Teknik 

Arsitektur UIN Maliki Malang. 

g. Merencanakan pengembangan barang-barang modal dan bahan habis 

yang berhubungan dengan desain setiap TRIWULAN dan melaporkan 

ke Koordinator Laboratorium DAI. 

h. Membantu dan mengawasi proses print dan scan yang menggunakan 

fasilitas Laboratorium DAI. 
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i. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruang teknisi dan asisten termasuk 

ruang print dan scan. 

6. Asisten Laboratorium DAI memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Membantu mengawasi penggunaan laboratorium DAI, termasuk 

penggunakan perangkat print, scan dan sebagainya. 

b. Melakukan proses upgrading, maintenance dari setiap fasilitas desain 

yang ada di laboratorium DAI (lihat poin c, d di atas). 

c. Membuat pembukuan peminjaman fasilitas laboratorium DAI dan 

melaporkan ke Koordinator Laboratorium DAI setiap semester. 

d. Jika ada kegiatan di luar jam operasional yang sudah mendapatkan 

persetujuan, maka wajib mengawasi kegiatan tersebut hingga selesai. 

 

D. Prosedur Peminjaman Perangkat/Peralatan dan Fasilitas 
Prosedur peminjaman fasilitas komputer di lab DAI dilaksanakan sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang dipimpin oleh salah seorang 

wakil, mengisi form peminjaman fasilitas yang bisa di-download di website 

www.arsitektur.uin-malang.ac.id 

2. Form tersebut harus menyertakan tanda tangan salah satu asisten 

laboratorium DAI dan ditujukan kepada koordinator laboratorium DAI. 

3. Mahasiswa harus mematuhi semua klausul/surat pernyataan peminjaman 

fasilitas sebagaimana tertera dalam surat peminjaman fasilitas (lihat 
lampiran). 

 

7. Instruksi Kegiatan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian 
Masyarakat) 

Dengan adanya struktur organisasi diikuti oleh pelaksanaan kegiatan laboratorium 

sesuai dengan kewenangan dan kewajiban masing-masing unsur dalam struktur 

organisasi laboratorium. Laboratorium DAI merupakan pusat kegiatan desain yang 

mencakup seluruh civitas akademika sehingga perlu dibuat suatu peraturan tertulis yang 

mengikat pihak yang melayani dan dilayani. Peraturan tertulis ini dirumuskan oleh 

kepala Lab DAI beserta anggotanya. Peraturan tertulis ini berisi prosedur kegiatan yang 

disebut Prosedur Operasi Baku (Standar Operation Procedure) untuk masing unit 

kegiatan.  SOP yang telah ada akan di evaluasi dan direvisi dari waktu ke waktu. Jumlah 

pengguna laboratorium fisik dan simulasi umumnya lebih sedikit daripada pengguna 

laboratorium pengajaran.  
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Beda antara SOP untuk laboratorium DAI dengan yang lain adalah adanya 

pelatihan yang sangat diperlukan sebelum melakukan Pendidikan, Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat. Pada bagian awal formulir SOP harus dicantumkan identitas 

penanggung jawab, tempat berlakunya SOP, identitas ketua peneliti, tanggal penelitian, 

tipe penelitian. SOP laboratorium DAI mencakup hal-hal berikut ini: kerumah-tanggaan 

umum, penggunaan ruang simulasi, kebutuhan akan pelatihan, hal-hal lain yang 

relevan. 

A. Pendidikan 
Laboratorium difungsikan untuk menunjang kegiatan Desain Arsitektur 

Islami 1 – 6 yang meliputi programming, analysis, dan synthesis. Selain itu Lab 

DAI juga bisa digunakan sebagai kegiatan pengelompokan tugas akhir dari 

masing-masing DAI yang terdiri cetak tugas dan penjilidan tugas sesuai template 

yang sudah disediakan. Rumusan Pendekatan Pembelajaran Studio yang 

digunakan di Jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat 

ini merupakan adaptasi dari pendekatan perancangan yang disarankan oleh 

International Union of Architect (UIA), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan 

mempertimbangkan acuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

berdasarkan kekayaan khasanah keilmuan Islam, seperti Ulumul Qur'an, Ulumul 

Hadits, Fiqh dan Ushl Fiqh, Tasawuf, dan sebagainya. Berbeda dengan proses 

pembelajaran studio arsitektur konvensional, Desain Arsitektur Islami (DAI) yang 

digagas oleh Jurusan teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

diharapkan dapat memantapkan sudut pandang baru dalam pembelajaran 

desain arsitektur sebagai arsitektur yang islami ‘rahmatan lil’alamin’. 

  Mahasiswa   

  ↓ 
Pengantar dari 

Dosen Pengampu 
 

Tidak ← Kalab DAI ← ↖ 

  ↓   

  YA 

• Setting Jadwal 

Alat 

• Penentuan SDA/ 

SDM 

• Laborant/ tim 

↑ 

  ↓   

  
Pelaksanaan 

Kegiatan DAI 1-6 
 ↑ 
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  ↘ 

• Pelaporan 

untuk 

dokumentasi 

• Lab.  (hard + 

soft copy) 

↗ 

 
B. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Laboratorium difungsikan sebagai pendukung kegiatan penelitan dan 

pengabdian masyarakat sebagai fasilitas yang meliputi seluruh kegiatan 

tersebut. Penggunaan lab DAI bisa digunakan sebagai pelatihan dan penelitian 

guna menunjang kegiatan yang berbasis masyarakat. Pada unit ini diharapkan 

lab DAI bisa melakukan simulasi dan monitoring yang berlandaskan desain. 

  

Dosen/ 

Mahasiswa 

Pelaku Kegiatan 

  

  ↓ Pengajuan  

Tidak ← Kalab DAI ← ↖ 

  ↓   

  YA 

• Setting Jadwal 

Alat 

• Penentuan SDA/ 

SDM 

• Laborant/ tim 

• Donasi untuk 

Lab 

↑ 

  ↓   

  

Pelaksanaan 

Kegiatan 

Penelitian dan 

Pengabdian 

 ↑ 

  ↘ 

• Pelaporan 

untuk 

dokumentasi 

• Lab.  (hard + 

soft copy) 

↗ 
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8. Penggunaan Studio dan Workshop Arsitektur 
Jurusan Teknik Arsitektur menyusun aturan-aturan terkait pemakaian studio yang harus 

dipatuhi oleh seluruh pengguna studio, yaitu mahasiswa Arsitektur UIN Maliki Malang. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suasana studio yang mendukung kegiatan 

perkuliahan dan kerja secara profesional. Selain itu, aturan ini membantu mahasiswa 

untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan kerja profesional. Aturan pemakaian 

studio ini terdiri dari beberapa poin yang mencakup (a) Persiapan, (b) Kebersihan, (c) 

Kualitas ruang studio, (d) Keamanan dan keselamatan, dan (e) Perilaku dalam Studio. 

a. Persiapan 

• Pada setiap awal kuliah studio/ kuliah instruksional, setiap koordinator 

studio wajib membuat silabus dan SAP kuliah instruksional terbaru 

(updated) untuk disampaikan pada awal perkuliahan. 

• Koordinator studio wajib atau dapat menugaskan satuatau beberapa 

dosen pengampu studio tersebut untuk membuat bahan ajar untuk setiap 

perkuliahan instruksional dan bahan ajar tersebut dapat diakses oleh 

mahasiswa baik secara online maupun offline. 

• Koordinator studio wajib menyampaikan rencana perkuliahan 

instruksional, rencana tugas- tugas dan ujian, serta mekanisme penilaian 

studio (rubrik penilaian) di awal perkuliahan. 

• Koordinator studio wajib menyampaikan standar kompetensi yang ingin 

dicapai sesuai dengan Grand Design DAI. 

• Koordinator studio wajib menjelaskan aturan dan ketentuan yang harus 

diikuti oleh peserta kuliah yang sesuai dengan aturan UIN dan aturan 

yang dibuat oleh Jurusan. 

• Koordinator studio wajib menentukan atau membagi kelompok beserta 

para pembimbing, serta menentukan ketua masing-masing kelompok 

untuk berkoordinasi dengan pembimbing studio. 

• Koordinator studio menjelaskan rencana dokumentasi dan pameran 

karya terbaik pada setiap akhir semester serta menjelaskan rencana 

adanya acara pameran portofolio dan open house di setiap studio di akhir 

semester. 

• Apabila mahasiswa ingin menggunakan ruang studio diluar jadwal 

perkuliahan, pengurusan peminjaman ruang studio harus dilakukan 

minimal 3 (tiga) hari sebelumnya dan pengajuan dilakukan di ruang Lab 

DAI. 
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• Selama waktu perkuliahan di studio, akses internet hanya diperbolehkan 

untuk keperluan belajar dan bekerja. 

• Mahasiswa dianjurkan untuk menggunakan fasilitas dan peralatan yang 

disediakan departemen untuk kepentingan pendidikan, pengabdian 

masyarakat dan riset. 

• Pemakaian listrik oleh mahasiswa di studio diizinkan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

• Mahasiswa dilarang membawa dan menggunakan peralatan listrik 

berdaya besar di dalam ruang studio kecuali mendapatkan izin 

sebelumnya dari Koordinator Studio. 

• Bertanggung jawab atas penggunaan printer komputer, dan peralatan 

elektronik lainnya yang disediakan oleh pihak departemen atau fakultas. 

• Untuk sirkulasi udara yang sehat, seluruh aktivitas yang menghasilkan 

debu dan bau harus dilakukan di ruang luar terbuka atau laboratorium 

khusus. 

• Dilarang membawa hewan peliharaan ke dalam studio. 

• Dilarang merokok, mengkonsumsi minuman keras dan narkoba di dalam 

studio. 

b. Kebersihan 

• Mahasiswa membersihkan meja dan area kerja masing-masing di akhir 

jam studio. Studio beserta fasilitas harus dalam keadaan rapi dan bersih 

saat ditinggalkan. 

• Material, pekerjaan studio, atau benda lainnya proyek yang tidak 

semestinya berada di ruang studio akan dibuang tanpa pemberitahuan. 

• Semua benda yang diletakkan di lantai akan dibuang oleh petugas 

kebersihan. 

• Patahan cutter dan benda tajam lainnya harus dibuang pada tempatnya, 

jangan diletakkan, ditancapkan, atau ditempel pada meja. 

• Jika ada display yang perlu direkatkan pada partisi atau dinding, 

gunakanlah material perekat yang tidak meninggalkan bekas, seperti 

masking tape atau karet perekat. 

 

c. Kualitas ruang studio 

• Ruang studio hanya digunakan untuk kebutuhan dan kegiatan 

perkuliahan. Apabila terdapat kegiatan yang tidak seharusnya, yang 

mengakibatkan kerusakan, mahasiswa bertanggung jawab atas semua 
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biaya perbaikan. Penggunaan ruang studio yang tidak seharusnya akan 

menghilangkan hak akses studio di luar jam studio. 

• Mahasiswa wajib membersihkan ruang bersama di sekitar studio setiap 

selesai digunakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik 

• Meja dan partisi harus tetap berada pada posisi yang sama agar tidak 

mengganggu jalur sirkulasi 

d. Keamanan dan keselamatan 

• Jalur berjalan di dalam bangunan, termasuk ruang antar barisan meja 

merupakan jalur darurat sehingga ruang tersebut harus bebas dari 

material atau hasil pekerjaan mahasiswa. 

• Dilarang penggunaan produk aerosol (alat penyemprot) di dalam studio 

atau di sekitar bangunan kecuali di lokasi yang telah disediakan oleh 

departemen atau fakultas 

• Jalur untuk evakuasi kebakaran bebas dari material dan hasil pekerjaan 

mahasiswa 

• Jika terjadi kecelakaan kerja segera laporkan pada Koordinator Studio. 

Kotak P3K berada di dekat pintu masuk studio. Jika diperlukan 

penanganan yang lebih serius dapat dilarikan ke Klinik Satelit Universitas 

Indonesia. 

• Jika terjadi keadaan darurat segera keluar dari bangunan secara teratur 

melalui tangga darurat ke titik-titik berkumpul (meeting point) yang sudah 

ditentukan Fakultas. 

• Dilarang menggunakan lift dalam keadaan darurat. 

e. Perilaku dalam studio 

• Suasana studio merupakan suasana akademik artinya bebas dari 

kekerasan, tidak toleran, dan sikap membedakan terhadap individu 

ataupun kelompok-kelompok tertentu 

• Studio disediakan sebagai tempat untuk belajar dan bekerja sehingga 

open sound system tidak diizinkan di dalam studio. Penggunaan headset 

ataupun headphones juga tidak diperbolehkan selama dosen atau 

fasilitator menjelaskan instruksi di studio 

• Telepon genggam atau smartphones harus dalam keadaan silent dan 

tidak diperbolehkan menggunakan ataupun menjawab panggilan ketika 

berkegiatan di dalam studio 

 



 

 

17 [Date] 

9. Prosedur Operasi Baku (Standar Operation Procedure:SOP) 

a. Tugas dan Tanggung Jawab Asisten : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 [Date] 

b. Alur Pra Kerja : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 [Date] 

c. Alur Pelaksanaan Kerja : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 [Date] 

d. Alur Pelaksanaan Studio dan Workshop : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

21 [Date] 

e. Alur Pasca Kerja : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 [Date] 

10. Lampiran 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ...................................................................................................................... 

NIM : ......................................................................................................................... 

Mata Kuliah DAI yang diikuti : .................................................................................. 

Fasilitas (peralatan atau studio) : ............................................................................. 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Memahami bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebersihan perlatan atau 

studio yang saya gunakan. 

2. Memahami bahwa saya tidak diperkenankan meninggalkan karya/barang pribadi saya 

di studio, kecuali jika ada instruksi dari/koordinasi dengan tim pengajar. Manajemen 

Jurusan Teknik Arsitektur UIN Maliki Malang berhak untuk menyingkirkan 

karya/barang yang tidak semestinya ada di studio. 

3. Memahami bahwa tersingkirnya karya/barang pribadi saya seperti yang disebutkan 

pada nomor 2 tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajiban 

atau tugas-tugas saya. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menerima 

segala konsekuensi dari pernyataan ini. 

 

Malang,................................. 20 

 

 

Yang membuat pernyataan: ................................................ 



LASER CUTTING 
SET UP INSTRUCTIONS 
Disusun oleh: 

Laboratorium Desain Arsitektur Islami (LAB DAI) 

SOP (STANDARD OPERATING PROCEDURE) 



* Dokumen ini berfungsi sebagai buku pan-
duan untuk mengatur file gambar DWG 
yang akan ditransfer ke program laser 
cutting. Arahan yang ada di panduan ini 
akan membimbing kita untuk memahami 
apa yang kita butuhkan dari pekerjaan la-
ser cutting, dan membantu me-
nyelesaikan pekerjaan secara efisien dan 
tepat. 





* Informasi Teknis 

 Machine cutting area: 

 Maximum 600mm x 400mm atau 60cm x 40cm 

 

 Tipe file yang diterima: 

 DWG, PDF dan CDR (Coreldraw) 

 

 Jenis material: 

 Kita dapat memotong dengan bahan PVC, Balsa sheet, Mika atau Acrylic, Karton 

 Kita terbuka mencoba material lain, jika tidak yakin dengan material yang dibawa dapat 
dipotong, segera konfirmasi ditempat untuk memastikan bahan yang dipotong 

 

 Ketebalan material: 

 Ketebalan yang diijinkan berkisar antara 1mm paling tipis dan paling tebal 8mm, mohon 
dipastikan ketebalan material yang digunakan 

 

 Lokasi workshop: 

 Laboratorium Desain Arsitektur Islami (Lab DAI) 

 Jam kerja: Senin-Jumat, 10.00-15.00 

  

 Keperluan tugas: 

 Diutamakan untuk keperluan studi maket yang biasanya dilakukan di MK DAI atau MK yang 
lain jika membutuhkan penggunaan laser cutting 

 Untuk penugasan yang membutuhkan laser cutting maximal file yang diserahkan ke work-
shop Lab DAI adalah 1 minggu sebelum tugas dikumpulkan, dikarenakan proses yang diper-
lukan untuk laser cutting membutuhkan waktu yang cukup panjang.  

 

 Narahubung: 

 Abidin  

 Hp: 0898 3674 972, Email: 

 Harida  

 Hp: 0821 3253 1990, Email: Haridasamudro@gmail.com 



Lihat pada ujung kanan bawah, klik, lalu pastikan sudah tersetting skala 1:1, atau bidang gam-
bar yang dibuat mempunyai skala dalam satuan millimeter, cek gambar dengan menggunakan 
prinsip 1m=1000mm  

* Membuka dan mengatur dokumen file baru 

 Memulai dari file DWG bisa menggunakan aplikasi AutoCAD atau NanoCAD, yang dibutuh-
kan adalah gambar yang sudah tersedia didalamnya 

*  Hal penting 

 Pindah ke mode layout untuk merubah file DWG ini ke bentuk PDF yaitu dengan mensetting 
gambar ke layout yang sudah di page setup sesuai ukuran kertas, kemudian print ke PDF 



* Membuka file vector 

 Setelah membuat gambar cad dan print pdf, langkah selanjutnya adalah membuka pro-
gram coreldraw. Create new document sesuai ukuran print pdf yang sudah dibuat sebe-
lumnya. Pastikan primary color mode dipilih ke RGB, jika tidak, garis yang ada di print 
pdf tidak akan terlihat sempurna. 

*  Hal penting 

 Ketika sudah membuka file gambar dan diimport ke 
bidang kertas yang diinginkan, pastikan di bagian color 
docker sudah tersetting RGB untuk menghindari 
kesalahan definisi garis yang akan diimport. Untuk 
mengaksesnya klik window > Docker > color 

Klik file kemudian pilih import, klik pada file yang sudah diprint dalam bentuk pdf, pilih curves 
dan centang semua pilihan dibawahnya, klik OK, setelah itu tekan space bar pada keyboard. 
Lanjutkan edit gambar sesuai yang diinginkan seperti menambakan text atau yang lainnya. 



* Cut (potong), Etch line (garis tipis), dan Raster (scan/grafis) 

 Terdapat warna khusus untung masing-masing Cut (potong), Etch line (garis tipis), dan 
Raster (scan/grafis) 

*  Hal penting 

 Jika Anda memiliki intruksi khusus untuk file Anda, jelaskan kepada Kami secara langsung 
atau tinggalkan catatan pada file dalam teks hitam. Teks tersebut akan dihapus sebelum 
pemotongan 

 Cut Lines (garis potong) harus menggunakan Outline dengan ketebalan 0,01pt dan 
berwarna RGB Blue 225. Garis tersebut tidak boleh diisi warna putih atau warna lainnya. 

 Raster areas (area scan/grafis) yaitu berwarna RGB Red 225 dan tidak boleh 
menggunakan Outline. 

 Jika Anda membutuhkan beberapa kedalaman scan atau ukiran garis, maka Anda dapat 
menggunakan warna lain seperti. Anda harus menyatakan ini dalam file Anda atau jelas-
kan kepada Aami secara langsung. 

 Etch line (garis tipis) harus menggunakan Outline dengan ketebalan 0,01pt dan berwarna 
RGB Green 225. Garis tersebut tidak boleh diisi warna putih atau warna lainnya. 



* Teks: Cutting (memotong), Line Etching (menggaris tipis) atau Raster (scan/grafis) 

 Jika Anda ingin memotong, menggaris tipis, atau sejenis scan pada file Anda, Anda harus 
membesarkannya terlebih dahulu atau membuat garis luar (Outline) 

 Pilih semua jenis pada file anda 

 Klik kanan Properties > Outline 

 Ikuti pengaturan Cut, Line Etch, atau Raster pada halaman sebelumnya 

  



* Hal-hal yang bisa salah! 

 Periksa file untuk dibawah ini. 

 Garis duplikat: File Anda mungkin memiliki garis duplikat, tertutama jika Anda telah 
mengimpor file dari program lain yang sulit dikenali dan umumnya terlihat lebih gelap 
atau sedikit lebih tebal daripada garis tunggal (single line). Jika anda memiliki dupliat  
garis ganda (double lines) atau rangkap tiga (triple lines), laser cutting akan memotong 
garis itu beberapa kali sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya.  

   DOUBLE/TRIPLE LINES          SINGLE LINE 

 

 Tidak menyentuh tepi material 

 Memotong tepi material: Perlu diketahui bahwa cukup sulit untuk meluruskan laser ke 
semua tepi material karena material biasanya dipotong bengkok di satu atau beberapa sisi 
(meskipun terlihat lurus oleh mata) yang mungkin menyebabkan beberapa garis menjadi 
sedikit lebih kecil atau lebih besar dari yang diinginkan, maka sebaiknya tetap dalam   
ukuran material yang dipakai.  

  Menyentuh tepi material 



* Tips 

 Potongan kecil: Jika Anda ingin memotong potongan yang kurang dari 5mm x 5mm,      
buatlah salah satu garis batas dan garis tipis, cara ini masih akan tercantum pada material 
Anda sehingga Anda dapat memotong garis tipis nantinya. 

 Terapkan ini pada setiap bagian yang kurang dari 5mm x 5mm 

  

 PowerClip: PowerClip tidak dapat digunakan pada Laser Cutting. Software Laser Cutting 
melihat semua PowerClip dan akan memotong apapun yang disembunyikan. Pastikan file 
Anda bersih dari Clipping Mask untuk menghindari pemotongan yang tidak diinginkan. 

 Pilih semua yang ada di Art Board, kemudian klik Object > PowerClip > Extract Contens.        
Jika tidak dapat memilih “Extract Contens” maka tidak ada Clipping Mask pada File. 



* Mengkonversi CMYK ke RGB 

 Jika Anda telah menyelesaikan file Anda dan baru sadar Anda mengerjakan dalam format 
CMYK maka anda harus mengikuti langkah berikut: 

 Pilih Edit > Find and Replace > Replace objects > Replace With: RGB > Replace All 

 Pastikan bahwa Tab pengaturan warna Anda juga RGB, lihat halaman 3 untuk lebih 
jelasnya. 

  



* Menyimpan File 

 Ketika menyimpan file, pastikan Anda menamainya dengan nama depan dan belakang    
Anda, Nomor kontak, dan jenis material.  

 Haridasamudro_0812345678_2mmPVC.CDR 

 Simpanlah file Anda dalam format file Corel Draw 

  

* File Ganda 

 Jika Anda memiliki beberapa file dengan jenis / ukuran material yang sama, Anda dapat 
menggunakan beberapa ArtBoard dalam satu file. 

 Jika Anda memiliki beberapa file yang menggunakan beberapa material, simpanlah tiap 
file satu per satu dan beri label dengan jenis material yang sesuai. 

 Jika Anda memiliki satu file yang ingin Anda potong berkali-kali, berilah label pada file 
Anda dengan x(angka) yaitu jumlah salinan yang ingin Anda potong. 

 Haridasamudro_0812345678_2mmPVC_4x.CDR 

* Material Drop Off 

 Kirimkan material beserta file Anda kepada Kami untuk dipotong. Anda juga dapat mengi-
rim material Anda dan kemudian mengirim file Anda melalui email di lain waktu.  

 Pastikan material yang anda gunakan rata. Jika material tidak rata, Kami mungkin   
tidak bisa memotongnya. 

* Akrilik Perspex 

 Cobalah untuk tidak memotong potongan akrilik, akrilik memanas yang mengasilkan 
potongan melengkung atau bengkok. Jika ingin memotong, pastikan ada jarak setidaknya 
5mm antar tiap potongan. 

* Bagian-Bagian kecil 

 Jika Anda memotong sesuatu yang lebih kecil dari 5mm x 5mm, ada kemungkinan potong-
an-potongan ini dapat jatuh di sela-sela Laser Cutting. Maka harap sediakan kertas yang 
ukurannya sama dengan material Anda sebagai wadah potongan-potongan kecil tersebut, 
atau ikuti intruksi di halaman 7. 

* Autocad > CorelDraw 

 Jika Anda menyimpan file DWG, simpanlah dalam versi 2013. Periksalah file DWG anda  
pada CoreDraw setelah anda menyimpannya karena dapat terjadi duplikasi garis dan skala 
dapat berubah. 
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