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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. KESIMPULAN
Pelaksanaan kerja praktik untuk memenuhi mata kuliah Praktik
Kerja Profesi Arsitektur (PKPA) dilalui oleh praktikan dengan merencanakan dan
merancang bangunan publik Pasar Tradisional dan Rumah Sakit Tipe C di Era
Covid-19 dalam jangka waktu 5 bulan. Praktikan dipercayakan untuk mencari
standar dan literatur terkait dengan hal-hal yang berkaitan antara bangunan
dengan pandemic Covid-19. Selama jangka waktu tersebut praktikan memperoleh
sedikit banyak ilmu pengetahuan serta informasi melalui Bapak Adi Hatmoko
selaku reviewer Rumah Sakit yang berprofesi sebagai arsitek di Global Rancang
Selaras. Hal ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, sebagai bahan pengamatan dan
bahan komparasi antara teori-teori ilmiah yang didapat di bangku kuliah dengan
kenyataan yang terjadi di lapangan selama proses perencanaan.

Teori di bangku perkuliahan menjadi dasar penting bagi mahasiswa
selama menjalankan kerja praktik. Praktikan menyadari bahwa teori dapat
diabaikan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi realita di lapangan, hal
ini karena adanya pandemic Covid-19 yang terus berjalan. Peran sebuah team work
dalam proses perencanaan dan perancangan desain Rumah Sakit Tipe C sangat
dituntut dalam pengambilan sikap yang cepat dan tepat sehingga dapat
menghasilkan sebuah desain yang sesuai dengan pandemic Covid-19 saat ini.
Berdasarkan pengalaman selama menjalani kerja praktik, praktikan
membentuk diri menjadi individu yang lebih profesional dalam meningkatkan
kepekaan individu terhadap berbagai permasalahan, lebih observatif dan lebih
kritis dalam mengambil keputusan maupun menerima masukan sehingga dapat
berperan aktif dengan reputasi terbaik sebaik pekerja nantinya.
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5.2. SARAN
Selama praktikan melaksanakan kerja praktik, Prodi Arsitektur UNS
merupakan pihak terpenting bagi mahasiswa dalam pelaksanaan dikarenakan

program kerja praktik merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa. Berikut
saran penulis berdasarkan kendala yang dialami:
a. Diadakannya penyuluhan mengenai tata cara pelaksanaan kerja praktik mulai
dari tahap pra kerja praktik sampai tahap pasca kerja praktik
b. Prodi diharapkan dapat membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan
dalam mencari tempat KP dengan memberikan list rekomendasi perusahaan
yang dapat ditempelkan pada papan informasi. List dapat berupa nama-nama
konsultan, kontraktor atau developer sehingga mahasiswa mendapat
kesempatan kerja praktik yang lebih baik.
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