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BAB VII  

REFLEKSI PROSES PERANCANGAN 

Pada proses dalam merancang sebuah proyek rest area ini, Saya menemukan banyak sekali cobaan 

dan semangat yang tak beraturan. Dimulai dari semester tujuh saat mengambil mata kuliah 

programming, Saya sangat semangat dikarenakan Saya mendapatkan proyek yang sesuai dengan 

harapan Saya yaitu rest area. Kemudian semangat dalam mengerjakan masih dirasa saat Saya 

membuat sirkulasi dan perletakkan massa bangunan, namun setelah memasuki program ruang, Saya 

mengalami kebingungan dan kesulitan dalam mencari sumber dan menentukan berapa besaran 

ruang yang diperlukan dan sesuai dengan pertimbangaan proyek. Rasa semangat Saya kembali 

menurun saat melaksanakan sidang proposal programming, namun saat mendengar pengumuman 

bahwa Saya lulus dalam mata kuliah programming, rasa semangat kembali muncul untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa Saya memang layak dan pasti bisa dalam menyelesaikan studi ini. 

Memasuki semester delapan pada mata kuliah tugas akhir, Saya mengalami jeda dikarenakan 

terdapat beberapa hal, salah satunya Saya masih mengambil mata kuliah kerja praktik, dimana Saya 

harus membagi waktu Saya dalam mengerjakan studi antara kerja praktik dan tugas akhir. Oleh 

karena itu Saya mengalami keterlambatan dalam setiap progres maupun asistensi kepada dosen. 

Rasa semangat masih terus ada dikarenakan Saya bertekad dan yakin bahwa Saya pasti bisa 

menyelesaikan studi ini satu persatu dengan harapan lancar tanpa halangan. Namun ternyata 

harapan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, cobaan kembali datang dimana Ayahanda Saya 

meninggal dunia pada saat sebelum pengumpulan tugas akhir. Hal tersebut tentu membuat Saya 

merasa terpukul dengan cobaan pada saat mengalami kelulusan atau saat menyelesaikan studi ini. 

Namun Alhamdulillah Sayas mendapatkan keringanan dalam pengumpulan dan sidang akhir oleh 

Koordinator Tugas Akhir di kampus ITERA tercinta ini.  

Demikian perjalanan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, ternyata banyak sekali cobaan tak 

terduga yang Saya dapatkan, namun poin utama bukan tentang cobaan apa saja yang akan datang 

menghampiri kita tapi ini semua tentang bagaimana kita harus tetap menyelesaikan suatu proses 

yang telah kita mulai dan tetap menghadapi cobaan apapun yang datang kedalam proses itu karena 

Saya yakin sesuatu yang hebat pasti terbentuk dari hal yang tidak biasa seperti hasil perencanaan 

pada proyek ini.   

 

 

 

 

 

 


