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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Arsitektur selama satu setengah bulan di PT.
Desa Wisata Indonesia pada proyek Pembangunan Wahana Wisata Dusun Semilir telah
begitu banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga yang tidak
didapatkan di bangku kuliah, sehingga dapat memperluas pengetahuan penulis khususnya
dalam bidang Pelaksanaan dalam suatu proyek kerja. Namun dalam jangka waktu yang
singkat, belumlah cukup untuk mempelajari seluruh pelaksanaan proyek secara lengkap.
Meskipun demikian, praktikan telah memperoleh pengalaman yang cukup bermanfaat
dalam hal pelaksanaan proyek, untuk bekal di kemudian hari dalam memasuki dunia kerja.
Berdasarkan pengamatan praktikan selama melakukan Kerja Praktek Profesi
Arsitektur, penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Koordinasi antara pemilik, konsultan serta kontraktor dapat dikatakan baik dalam
proses pekerjaan suatu proyek dengan diadakannya pemeriksaan keseluruhan setiap
minggu.
2. Pada proses pelaksanaan proyek terdapat pengawasan serta controlling oleh pihak dari
pemilik dan konsultan beberapa kali dalam satu minggu, tetapi masih belum
dilaksanakan setiap hari untuk keseluruhan mendetail proyek oleh kontraktor sehingga
dalam proses pengawasan dan controlling terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan
gambar kerja yang telah ditentukan.
3. Saat berjalannya suatu pekerjaan pelaksanaan proyek, maka para pekerja diwajibkan
untuk melaporkan setiap pekerjaan yang telah dilakukan kepada mandor yang
kemudian akan direkap oleh sekretaris sebagian laporan minggunan untuk pemilik
proyek.
4. Pengecekan dan pengawasan terhadap mutu bahan dan material yang digunakan sudah
baik karena terdapat tim khusus dalam penanganan bahan dan material, serta aktifnya
pemilik dalam memeriksa bahan dan material yang dibutuhkan pada proyek saat
melakukan pengawasan keseluruhan proyek setiap minggu.
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B. SARAN
Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan selama dalam proses kegiatan
Kerja Pratek Profesi Arsitektur terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan lebih
diperhatikan kembali. Berikut ini merupakan beberapa saran yang menurut penulis mampu
meningkatkan atau memberikan solusi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan proyek.
1. Meningkatkan koordinasi yang baik antara pemilik, konsultan serta kontraktor dalam
proses pekerjaan suatu proyek agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan tujuan
yang telah ditetapkan.
2. Pada proses pelaksanaan suatu proyek diperlukan suatu pengawasan serta controlling
oleh pihak pemilik, konsultan maupun dari kontraktor agar tidak terjadi penyimpangan
atau kendala yang dapat merugikan proyek, sehingga kegiatan didalam proyek tersebut
dapat berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan dan mencapai hasil yang
telah direncanakan.
3. Perlu adanya peninjauan rencana kerja secara rutin dalam setiap pekerjaan guna
mendapatkan ketepatan waktu didalam pelaksanaan pekerjaan. Keterlambatan
pekerjaan pada suatu pekerjaan akan mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan
tahap selanjutnya.
4. Saat berjalannya suatu pekerjaan pelaksanaan proyek, maka para pekerja diwajibkan
untuk melaporkan setiap pekerjaan yang telah dilakukan kepada mandor yang
kemudian akan direkap oleh sekretaris sebagian laporan minggunan untuk pemilik
proyek.
5. Pengecekan dan pengawasan terhadap mutu bahan dan material yang digunakan
dilakukan setiap kali ada barang yang datang ke gudang proyek guna menghindari
kerusakan dan menjaga mutu bahan.
6. Kedisplinan mengenai keselamatan kerja dan kebersihan lingkungan (K3L) pada
pelaksanaan pekerjaan dilapangan perlu diperhatikan kembali serta perlu adanya
tindak tegas dalam hal tersebut agar keselamatan pihak-pihak yang terlibat langsung
lebih terjamin.
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