BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari kegiatan kerja
praktek selama 90 hari di Collabo Design Studio dan saran terkait dengan
kegiatan kerja praktek ini serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
A. KESIMPULAN
Kegiatan kerja praktek merupakan program yang sangat bermanfaat dan
penting bagi mahasiswa arsitektur karena melalui program ini mahasiswa dapat
mengenali mengenai dunia pekerjaan sebagai praktisi arsitek dalam
pelaksanaan proyek konstruksi. Kegiatan kerja praktek juga dapat menjadi titik
balik dan motivasi bagi mahasiswa kedepannya sehingga memiliki gambaran
untuk melanjutkan ke dunia kerja. Setelah menyelesaikan kegiatan kerja
praktek ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :


Dalam dunia praktisi, arsitek dituntut untuk bekerja dalam

kelompok dan memiliki koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang
bersangkutan dalam satu proyek konstruksi, termasuk dalam kegiatan di
Collabo Design Studio. Kerja sama dan komunikasi kelompok menjadi
bagian dari penilaian dan proses kerja pada instansi terkait.


Selama kegiatan kerja praktek, dituntut untuk aktif dalam bertanya

dan mengemukakan pendapat. Keaktifan menjadi penentu penting dalam
proses brainstorming perancangan dalam pengerjaan proyek di Collabo
Design Studio.


Sebagai arsitek yang bekerja dalam konsultan, meskipun tidak

bekerja secara langsung dalam proses konstruksi juga harus memahami
dasar-dasar ilmu konstruksi yang juga harus ditampilkan dalam gambar
kerja. Sehingga pekerjaan arsitek harus dapat dipahami pihak klien,
kontraktor, dan pihak lain yang bersangkutan, terutama di Collabo
Design Studio.


Dalam perancangan Hospitality Design : Komersil, kenyamanan

pengguna, sirkulasi kegiatan, dan feasibility study menjadi bagian
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penting dalam pertimbangan desain. Oleh karena itu, selama proses
perancangan banyak pihak dari berbagai macam konsentrasi bidang ikut
terlibat juga.
B. SARAN
1. Saran untuk Mahasiswa
Program kerja praktek yang diperuntukkan mahasiswa arsitektur
merupakan program yang sangat penting, oleh karena itu berikut beberapa
saran untuk pelaksanaan kerja praktek yang akan datang :


Mahasiswa sebaiknya menentukan minat kerja prakteknya jauh

sebelum mengajukan kerja praktek. Terdapat beberapa opsi kerja
praktek seperti kerja proyek, kontraktor, konsultan, atau komunitas,
sebaiknya mahasiswa mengetahui minatnya sehingga pelaksanaan
kerja praktek tidak menjadi beban dan mahasiswa dapat lebih
mengeksplor.


Sebelum memulai kerja praktek, sebaiknya mahasiswa mempelajari

lebih dahulu mengenai instansi terkait dan memperluas pengetahun
mengenai dunia arsitektur. Dalam proses kerja praktek, mahasiswa
akan terbantu ketika memiliki pengetahuan yang lebih luas.


Mahasiswa harus terbiasa aktif bertanya dan memberikan pendapat,

sehingga dalam proses kerja praktek, mahasiswa yang aktif akan
mendapatkan ilmu yang lebih banyak.


Mahasiswa sebaiknya melakukan konsultasi berkala dengan dosen

pembimbing selama masa kerja praktek, sehingga proses kerja praktek
menjadi lebih maksimal.
2. Saran untuk Program Studi Arsitektur UNS
Berdasarkan pengalaman kerja praktek yang telah dilalui, ada beberapa
saran yang harus ditinjau kembali mengenai program kerja praktek untuk Prodi
Arsitektur UNS, yaitu :


Prodi Arsitektur sebaiknya memberikan informasi dan pembekalan

terkait Praktek Kerja Keprofesian Arsitek yang meliputi pengenalan
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dunia kerja secara singkat, tuntutan pekerjaan praktisi, dan etika
keprofesian.


Prodi Arsitektur sebaiknya memberikan wadah untuk sharing antara

kakak tingkat dengan mahasiswa yang akan melaksanakan kerja
praktek. Hal ini akan membantu pelaksanaan kerja praktek untuk
mahasiswa.


Prodi

Arsitektur

sebaiknya

melakukan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan program kerja setiap periodenya dan meninjau kembali
kurikulum agar pelaksanaan kerja praktek sesuai dengan waktu dan
kemampuan mahasiswa.
3. Saran untuk Instansi Terkait
Selama melakukan kerja praktek dalam instansi Collabo Design Studio,
adapun saran untuk pengembangan instansi kedepannya, yaitu :


Hubungan kerja antar pihak terkait dalam pelaksanaan proyek sudah

sangat terorganisir dengan baik. Namun dalam mengelola pekerja
magang/kerja praktek perlu diprogram dengan lebih terstruktur.


Melakukan studi ke proyek-proyek arsitektur yang menarik dan

melakukan evaluasi bersama tim sehingga meingkatkan waktu
brainstroming bersama dan menambah pengalaman kerja bersama.


Mempertimbangkan marketing yang baik untuk instansi terkait agar

proyek-proyek dan nama Collabo Design Studio semakin bertumbuh
dan berkembang serta menjadi perhatian masyarakat dalam dunia
arsitektur.
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