
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 5 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Seorang desainer tidak hanya dapat mengandalkan kemampuan menggambar 

dan gagasan yang inovatif serta teori yang diterima dari bangku perkuliahan. Untuk 

menjadi seorang desainer yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat, tentu bukan 

perkara yang mudah. Sebagai seorang desainer tentu tidak dapat mengikuti keinginan 

sendiri, tetapi harus terus mengembangkan diri untuk mengerti klien.  

Kerja praktek merupakan penghubung dunia pendidikan dan dunia kerja. 

Banyak sekali yang didapat dari proses kerja praktek. Hal ini berguna untuk 

mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.  

Selama melaksanakan kerja praktek di “MK” Consultant and Build, praktikan 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman, antara lain : 

1. Praktikan memperoleh pengetahuan tentang proses perencanaan (design), 

pelaksanaan (construction), dan pengawasan lapangan (supervision). 



2. Praktikan memperoleh pengetahuan mengenai aspek dasar struktur dan 

material yang digunakan dalam perancangan suatu proyek. 

3. Praktikan mengalami pengalaman kerja, guna mempersiapkan diri dalam 

memasuki dunia kerja sesungguhnya. 

4. Praktikan belajar profesional dalam mengerjakan dan melaksanakan 

sebuah perkerjaan.  

5. Praktikan belajar memahami atau bersosialisasi dengan banyak orang 

dalam perancangan sebuah proyek.  

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran bagi Praktikan 

Adapun saran-saran berdasarkan proses pengalaman kerja praktikan selama 

melakukan kerja praktek di “MK” Consultant and Build, yaitu : 

1. Praktikan harus mampu dapat bekerja lebih cepat demi memenuhi target 

pembangunan proyek. 

2. Praktikan harus memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap 

perusahaan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan 

tepat waktu. 

3. Praktikan harus lebih teliti dalam membuat proses perancangan ditinjau 

dari segi biaya, efektifitas, dan segi keamanan. 

4. Praktikan harus memiliki komunikasi yang baik dengan perusahaan dan 

klien. Hal ini akan lebih memudahkan dalam proses perancangan. 

 

 

5.2.2 Saran bagi Perusahaan 

“MK” Consultant and Build adalah sebuah perusahaan yang secara 

keseluruhan dapat bekerja dengan baik. Pada setiap perancangan proyek, perusahaan 

selalu berhasil memecahkan masalah. Namun kurangnya tenaga kerja pada 

perusahaan ini, membuat terjadi tumpang tindih penugasan pada staff yang ada. 

Sehingga dirasakan perancangan dan pelaksanaan proyek masih belum terkoordinir 

dengan baik. Jika perusahaan memiliki manajemen yang baik, maka diharapkan dapat 

pula menghasilkan sistem kerja yang lebih terarah dan terhindar dari kesalahan.  

 



 
 


