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BAB VII 

REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 

 

 

Suatu pengalaman tugas akhir yang tidak akan pernah saya lupakan, karena 

tepat pada pengerjaan tugas akhir ini telah terjadi bencana terbesar yang terjadi pada 

seluruh dunia. Telah menyebarnya virus yang mematikan hanya dengan kontak 

fisik saja antara 2 mahluk hidup. Sehingga sebagai mahasiswa tingkat akhir yang 

sedang menjalani tugas akhir terkena dampak dari pandemi virus ini. Hal yang 

paling terasa berbeda yaitu pada sesi asistensi rancangan kepada dosen pembimbing 

1 dan 2. Sewajar nya mahasiswa aistensi yang bertatap muka agar hasil asistensi 

dapa diberikan secara maksimal, namun dengan adanya pandemi ini sistem asistensi 

berubah yang awal nya bertatap muka secra langsung menjadi hanya bisa menatap 

layar kaca handphone dan laptop, sehingga proses asistensi tidak bisa maksimal. 

Namun semua yang terjadi pasti memliki tujuan yang positif dan saya berharap 

pandemi virus ini yang terjadi mulai dari maret 2020 hingga saya menyelesaikan 

tugas akhir ini juni 2020 dapat mereda dan dihilangkan dari bumi ini. Agar porses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. 

Dari segi perancangan pun saya memiliki masalah mulai dari kurang nya 

sosisalisasi antara sahabat dan rekan rekan sejawat yang biasanya memberikan 

masukan serta saran pada setiap rancangan yang saya buat, namun hal ini tidak 

terlaksana akibat adanya pandemi ini. Selain dari itu tantangan yang saya dapat kan 

yaitu proses perancangan yang terus meningkat seiring berjalan nya waktu. Semula 

proyek ini memiliki ruang lingkup sebagai asrama swasta namun mengalami 

peningkatan menjadi Student Housing dengan konsep Mix Use Building, sehingga 

dalam proses perancangan pun memaksa saya untuk terus berkembang lebih baik 

lagi. Dengan literatur yang terbatas dan dikarenakan saya berasal dari angakatn 

pertama dari prodi Arsitektur ITERA maka sangat sulit dalam mencari studi 

literatur dan pandangan akan tugas akhir baik dari segi proyek maupun dari segi 

proposal.  

Diluar dari studi literatur pencarian data preseden untuk dijadikan acuan 

dalam mendesain pun sangat sulit dicari karena proyek ini adalah real estate maka 

hasil yang didapat pun berupa iklan dan pemasaran dari masing masing bangunan 

yang dicari, maka dalam proses mencari preseden pun mengalami kesulitan yang 

berat dan memerlukan koneksi yang kuat dengan penjual properti/real estate. 

Dengan terbatas nya waktu yang disediakan pun memaksa untuk bisa melampaui 

batas kemampuan agar mencapai tingkat yang diinginkan.  

Saya ucapkan terimakasih kepada dosen-dosen yang telah membimbing 

saya selama 4 tahun berkuliah menimba ilmu, semoga ilmu yang kalian berikan 

dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara ini. Sekali lagi saya ucapkan 

terimakasih.  


