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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan kerja selama 3 bulan di CV. Yasa Grahatama, praktikan merasa
banyak masukan terkait teknis perencanaan dan perancangan serta etika-etika
bekerja yang tidak disampaikan/diajarkan pada kelas kuliah. Praktikan menganggap
hal ini penting untuk mengembangkan pribadi seorang mahasiswa khususnya
jurusan arsitektur sehingga dapat mulai bersiap diri untuk menempuh dunia
profesional.
Beberapa kesimpulan yang didapat dari proyek pembangunan Djitoe Grand
Square adalah:
1. Sistem kerja CV. Yasa Grahatama dalam perancangan (khususnya di
proyek Djitoe Grand Square) dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Sesuai dengan teori, yaitu proyek termasuk konstruksi gedung milik PT.
Fajar Bangun Raharja dengan penunjukan langsung kepada CV. Yasa
Grahatama sebagai Konsultan Perencana yang sekarang berjalan hingga
tahap pra-rancangan
b. Belum sesuai dengan teori, yaitu belum ada konsultan MK dan
konsultan pengawas, hubungan kerja yang terlaksana baru konsultan
dengan pemilik, dan organisasi manajemen proyek belum ditentukan
c. Tidak sesuai dengan teori, yaitu proyek konstruksi melewati tahap
perencanaan (feasibility study) langsung ke tahap perancangan.
2. Hubungan kerja antara pemiliki dengan konsultan CV. Yasa Grahatama
sudah terjalin dengan baik, terbukti dengan selesainya tugas-tugas
konsultan dan adanya timbal balik berupa pemenuhan termin (perjanjian)
oleh pemilik terhadap konsultan.
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3. Desain eksterior yang modern minimalis memudahkan praktikan untuk
mengeksplorasi kemungkinan desain dan meskipun ada beberapa kendala
yang terjadi namun dengan arahan pembimbing kerja praktek dan dosen
pembimbing dapat mempermudah hal tersebut.

B. SARAN
1. Aspek Dunia Kerja
Saran bagi CV. Yasa Grahatama antara lain:
a. Dapat memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada calon-calon
praktikan sehingga mampu mengajarkan ilmu lebih luas.
b. Memberi kesempatan kepada praktikan untuk ikut membantu dalam bidang
manajemen tidak hanya diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dalam
bentuk perencanaan.
2. Aspek Akademis
a. Bagi Mahasiswa Kerja Praktek
Kerja praktek bisa menjadi media pembelajaran tambahan bagi
mahasiswa karena banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di kuliah baik
dalam lingkup teknis maupun non-teknis. Juga dapat membentuk karakter
supaya siap dalam dunia profesional arsitek, seperti bekerja maksimal
dibawah tekanan deadline, mengganti desain-desain karena permintaan klien,
dan etika ketika berhadapan dengan klien. Mahasiswa juga dapat
membandingkan hal yang terkait dengan arsitektural/manajemen proyek di
teori yang selama ini dipelajari dengan kenyataannya sehingga memiliki
gambaran jelas tentang pekerjaan arsitek di lapangan.
b. Bagi Program Studi Arsitektur sebagai Penyelenggara Kegiatan
Program studi diharap menjalin kerjasama dengan perusahaanperusahaan konstruksi atau memiliki informasi terkait perusahaan-perusahaan

Laporan Etika dan Praktek Profesi Arsitektur | 60

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

konstruksi yang dapat dimasuki untuk kerja praktek sehingga mahasiswa
memiliki bayangan dan tujuan yang jelas untuk memulai kerja praktek.
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