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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab kesimpulan dan saran menguraikan kesimpulan yang didapat dari
hasil analisis komparasi yang mengacu pada rumusan masalah, dan memberikan
saran yang ditujukan kepada praktikkan, pihak kampus, maupun pihak lain yang
terlibat dalam proses praktik kerja profesi arsitektur.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan proses analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa:
1. Virus Corona tentu saja membawa perubahan terhadap Standar Arsitektur,
adanya protokol kesehatan dan pencegahan untuk menghindari penyebaran
virus ini, mebuat kebutuhan space menjadi bertambah, belum lagi kondisi
tata udara di dalam ruang juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan
penggunanya, maka dari itu tentu saja virus corona mengambil peran
penting terhadap adanya pergeseran Arsitektur, seperti perubahan terhadap
luas yang dibutuhkan oleh suatu bangunan, kebutuhan ruang menjadi
semakin bertambah, layout ruang berubah, material yang digunakan
diperhitungkan dengan lebih baik untuk menghindari kemungkinan
penyebaran virus, sistem penghawaan bangunan dibuat agar sirkulasi udara
di dalam ruang bisa berjalan dengan baik, selain itu adanya penggunaan
filter udara untuk mencegah adanya penyebaran virus, aksesibilitas serta
alur sirkulasi di dalam gedung dibuat linear ataupun searah untuk
menghindari adanya kerumunan.
2. Perubahan yang terjadi karena virus ini bukan hanya ruang, namun
pemilihan material juga perlu dicermati lebih teliti, karena material juga bisa
menjadi salah satu pencegahan terhadap bahaya nya virus corona.
3. Desain bangunan rumah sakit dirancang berdasarkan keperluan rumah sakit
saat ini, didalamnya desain yang dibuat sebisa mungkin sudah mematuhi
protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adanya perbedaan
jalur sirkulasi untuk pasien biasa dan pasien corona juga menjadi sebuah
langkah untuk menghindari penyebaran yang lebih lanjut, selain itu alur
dibuat linear agar penyebaran virus dapat diminimalisir sekecil mungkin.
5.2 Saran
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Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai hasil dari Praktik Kerja Profesi
Arsitek dalam proyek penelitian dosen ini, yaitu:
1. Kepada Mahasiswa Praktikkan: Mahasiswa perlu lebih mendalami dan
menggali informasi lebih jauh lagi agar ilmu yang diserap lebih banyak,
serta perlu diasah kembali koordinasi sesama tim, meski gangguan karena
PKPA ini dilaksanakan secara daring, namun koordinasi antar mahasiswa
seharusnya bisa lebih baik lagi.
2. Kepada program Studi Arsitektur Universitas Sebelas Maret: Pihak kampus
seharusnya bisa memberikan informasi yang mumpuni untuk tempat yang
bisa dijadikan sebagai tempat Kerja Praktik atau merekomendasikan
beberapa tempat, sehingga Mahasiswa tidak begitu kesulitan mencari
tempat magangnya sendiri.
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