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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Selama kurang lebih tujuh minggu praktikan melaksanakan praktik kerja profesi
arsitektur di Kawasan Wisata Dusun Semilir Bawen di Semarang, tepatnya pada zona kawasan
Eropa dan kawasan villa praktikan mendapatkan banyak sekali pengalaman terkait proses
pembangunan sebuah proyek wisata dan bangunan hunian villa. Pengalaman yang didapat
antara lain terkait dengan pekerjaan structural dan pekerjaan arsitektural. 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.
Praktikan diperbolehkan melihat proses serta mendapat penjelasan dari pihak proyek
mengenai proses pengerjaan struktur, mulai dari cara membuat sub struktur hingga upper
struktur pada bangunan villa dan pekerjaan arsitektural pada kawasan Eropa. Dari hasil
pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, pekerjaan struktur pada proyek ini sebagian
besar sudah sesuai, tetapi terdapat beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan teori namun
masih bisa direkayasa, dan tetap harus mempertimbangkan keamanan bagi pengguna. Selain
itu, pada proses pengerjaan material arsitektural, praktikan mendapatkan ilmu berupa
pengaplikasian material seperti: kaca, besi, beton, kayu, dsb pada bangunan. Pengaplikasian
ini mulai dari proses pemotongan, pemasangan hingga finishingnya.
Pada pekerjaan lapangan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana
gambar, seperti yang terjadi pada pekerjaan pembuatan rumah eropa. Pada pekerjaan rumah
eropa terdapat miss-communication yang terjadi antara tukang, mandor, dan drafter sehingga
perlu dilakukan revisi desain yang mengikuti pekerjaan lapangan. Selain itu pada pekerjaan
villa juga tidak sesuai dengan gambar rencana karena pada gambar rencana dinding villa
didominasi dengan material bambu namun yg dibangun dilapangan dinding villa dibangun
dengan full tembok pleter. Denah di dalam villa pun berubah tidak seperti pada gambar
rencana. Selain terjadi miss-communication yang terjadi antara tukang dan drafter, pada
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proyek sering juga terjadi keterlambatan antara target dan pekerjaan lapangan, hal ini dapat
terjadi karena beberapa faktor, antara lain: keterlambatan pegiriman peralatan maupun bahan,
jumlah pekerja yang kurang memadai/sesuai dengan aktifitas pekerjaan yang ada, terjadinya
perubahan desain oleh owner, dan cuaca. Selain itu pada pekerjaan proyek villa juga berkali kali mengalami revisi dari client sehingga bangunan yg sudah terbentuk beberapa kali dipugar
dan disesuaikan dengan kemauan client, hal ini terjadi karena proses perencanaan yang kurang
matang.
Belajar dari pengalaman yang terjadi dilapangan praktikan menjadi lebih mengetahui
hal hal detail yang harus dilakukan pada proyek pembangunan, selain itu berkaitan dengan
teknis pelaksanaan di lapangan, jika dilaksanakan sesuai dengan matang khususnya pada
perencanaan dan perancangannya maka akan meminimalisir kesalahan- kesalahan dilapagan.

B. SARAN
Saran yang dapat diberikan kepada pelaksanaan proyek Kawasan Wisata Dusun
Semilir Bawen di Semarang adalah untuk lebih memperbaiki sistem peencanaan proyek
pembangunan dengan membuat timeline proyek lalu meningkatkan koordinasi antara drafter,
mandor, dan tukang di lapangan agar tidak terjadi miss-communication yang dapat
memperlambat waktu selesainya proyek. Selain itu perlu adanya pegadaan bahan dan alat
yang lebih tepat waktu sehingga pelaksanaan proyek tidak tertunda.
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