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BAB IV

KESIMPULAN & SARAN -SARAN

4.1 Kesimpulan

Sungguh suatu pengalaman berharga dan ilmu yang sangat bernilai

bagi penulis selama menjalani kerja profesi di selama kurang lebih satu

setengah bulan. Bekerja di sebuah perusahaan kontraktor dan konsultan

interior arsitektur dan tekhnik sipil, penulis mendapatkan banyak pengalaman

berharga , seperti bagaimana menghadapi klien untuk menjelaskan desain

rancangan perusahaan, mengikuti sejumlah rapat penjelasan ( unjweijzing )

dalam  proses lelang pekerjaan, memperoleh pengalaman dalam

menyiapkan dokumen tender / pelelangan mulai dari penyusunan Bill of

Quantity, analisa harga, Rancangan Anggaran Biaya, hingga persyaratan

rencana kerja, mengerjakan sejumlah gambar kerja yang tergolong rumit dan

tidak pernah diperoleh dalam akademik, wawasan dalam pengerjaan gambar

animasi tiga dimensi semakin luas, melakukan inspeksi dan mengawasi para

tenaga kerja di lapangan, pengetahuan akan sejumlah informasi material,

tekhnik kerja di lapangan, serta sejumlah istilah baru dalam pekerjaan interior

arsitektur semakin luas, dan masih banyak lagi pengalaman berharga

lainnya.

Dalam prakteknya, dilapangan ternyata masalah yang dihadapi cukup

pelik, disini penulis dituntut untuk secara professional mampu bekerja

dengan penuh tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah – masalah

yang ada. Berbeda dengan kerja praktek yang dialami oleh praktikkan

lainnya yang hanya ditempatkan sebagai pengamat ataupun simpatisan kerja

dan tidak dilibatkan secara langsung di lapangan, maka di perusahaan PT

Column Build and Desain, jasa dan tenaga penulis benar – benar dihargai

dan diperlakukan sama dengan karyawan lainnya, dengan prinsip yang

dianut oleh perusahaan yaitu terjun ke dunia kerja nyata merupakan proses

pembelajaran yang sangat berharga, maka dari itu penulis diibatkan secara
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langsung ke dalam setiap proyek, bahkan dengan tanggung jawab yang

sama. Disini penulis diajari bagaimana bekerja layaknya seorang profesional

sehingga kelak apabila penulis benar – benar terjun ke dunia kerja nyata,

penulis tidak lagi canggung dan menjadi lebih siap sebagai tenaga

profesional yang mampu diandalkan.

4.2 Saran –Saran

Bagi PT. Column Build and Desain :

Perlu adanya suatu pembenahan sistem kerja dan pola kerja yang

terprogram dengan lebih baik, dengan memperhatikan lagi system kehadiran

dan keuangan yang sedang diperbaiki sekarang, serta terus

mempertahankan semangat dan kualitas kerja yang merupakan prestasi PT.

Column Build and Desain.

Membenahi juga untuk pendataan barang – barang yang disimpan didalam

gudang,agar mempermudah untuk pengkontrolan.

Mempertahankan etika dan cara kerja yang sangat memperhatikan dan

menghargai setiap konsumen,pelenggan,karyawan penagihan dan juga pada

setiap tamu yang tidak dikenal sekalipun.Karena sangat terasa sekali akan

rasa kekeluragaan pada Lingkungan kerja PT. Column.

Bagi Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha:

Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan lebih lanjut kepada tiap

mahasiswanya yang akan mengikuti kerja profesi, sehingga mahasiswa

sekiranya lebih siap dan tidak canggung dalam menghadapi kerja praktek di

lapangan. Perlu adanya suatu pengarahan / rekomendasi dari Fakultas Seni

Rupa tentang tempat kerja praktek yang baik dan berkualitas. Perlu diadakan

forum terbuka berupa kelas tambahan pada saat akan mengambil mata

kuliah Kerja Praktek.Agar pada saat pelaksanaan proses kerja praktek

dimana pada forum tersebut tiap mahasiswa yang sudah pernah melakukan

Kerja praktek bisa menjadi narasumber bagaimana sebaiknya persiapan
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menyelesaikan Kerja Praktek agar berhasil dengan baik dan juga dapat

menjadi sasaran utama dimana tempat melaksanakan Kerja Praktek sebagai

tempat bekerja saat mahasiswa/i telah menyelesaikan program Studi.

Bagi Para Pembaca: Semoga melalui Laporan Kerja Praktek yang penulis

susun dapat menjadi masukkan yang benar – benar berharga dan bekal bagi

para mahasiswa yang sedang atau akan mengambil kerja praktek,sehingga

agar lebih siap dalam menjalani kerja praktek.AMIN.




