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BAB VII REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 

Dalam penyusunan laporan dan perancangan gambar TA saya mempunyai ekspetasi yang sangat 

luar biasa terhadap proyek saya. Dari awal proses saya sudah merasakan titik sulit dalam melaksanakan 

Tugas Akhir. Namun dengan dibantu dengan lingkungan yang positif saya mengucap Alhamdulillah dapat 

menyelesaikan tugas akhir sampai sidang akhir.  Masih banyak sekali kekurangan yang ada dalam sebuah 

karya Tugas Akhir yang saya  rancang. Tetapi saya sangat bangga akan hal itu karena telah mengikuti 

prosedur Tugas Akhir dengan baik dan lancar. 

Saya sangat berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mencapai proses sejauh ini dan ini 

adalah salah satu cara dalam sekian banyak cara untuk mengembangkan apa yang ada pada potensi diri 

saya. Pada tahap ini banyak sekali pelajaran dan pembelajaran yang telah saya dapat sebagai mahasiswa, 

dari bidang akademik maupun non akademik serta yang didapat dalam proses perkuliahan ini. Saya 

sangat bersyukur juga diberi kesempatan dari sekian banyak orang yang mau tapi mungkin tidak mampu 

mengemban kuliah di prodi ini. Terkhusus untuk saya pribadi semoga dapat menjadikan apa yang telah 

didapat sejauh ini dapat bermanfaat buat orang lain dan orang orang terdekat kita.  

 

Dalam sebuah proses saya sadar sangat banyak sekali plus minus dari sebuah karya saya ini. Saya 

berpegang teguh bahwa setiap apa yang saya mulai itu harus saya selesaikan. Maka dari itu sebuah 

proses akan terasa sempurna ketika kita mencapai titik terakhir dalam sebuah perjuangan, ya 

perjuangan Tugas Akhir ini khususnya. Sudah banyak sekali proses yang telah mendorong saya ke posisi 

saat ini. Untuk proses dalam merancang saya sering sekali mengeluh terhadap apa yang harus direvisi 

kedepannya hingga sampai pada titik dimana revisi itu adalah kebiasaan seorang calon arsitek dan dari 

itu saya menyadari bahwa, arsitek hebat bukan tercipta atas sedikitnya sebuah revisi dalam sebuah karya 

melainkan dia yang mau berjuang dan merivisi sebuah karya hingga menuju sebuah karya terbaik dalam 

versi terbaiknya. 
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