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KATA PENGANTAR  

Pertama-tama segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat 

dan kasih karunia-Nya sehingga penulisan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini telah 

terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu.  

Selama penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur Akhir ini, saya tidak bekerja 

sendiri. Ada beberapa pihak yang telah membantu dalam bentuk ilmu, dukungan dan hal 

apapun yang sangat bermanfaat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orangtua saya seperti, Bapak Jandab Yasin dan Ibu Nuradiani yang 

membimbing dan memberi dorongan, motivasi, doa dan saran sehingga saya bisa 

melangkah sejauh ini dan menyelesaikan kuliah saya. 

2. Bapak Wibisono Bagus Nimpuno. ST, MSc selaku dosen pembimbing Perancangan 

Arsitektur Akhir saya. Terima kasih untuk dukungan dan bimbingannya serta 

masukkan selama penyusunan laporan perancangan ini sehingga banyak ilmu yang 

saya dapat selama proses penyusunan laporan hingga gambar kerja PAA 80 ini. 

3. Ibu Christy Vidiyanti, ST., MT selaku koordinator Perancangan Arsitektur Akhir dan 

dosen penguji saya saat sidang. Terima kasih atas dukungan, saran, masukkan dan 

bimbingannya selama proses PAA 80 ini. 

4. Bapak Ir. Joni Hardi, MT. sebagai dosen penguji saya saat sidang. Terima kasih atas 

kritik, saran dan masukannya sehingga laporan dan rancangan saya menjadi lebih 

baik. 

5. Bapak Agus yang bertugas sebagai TU Teknik Arsitektur. Terima kasih atas masukan, 

saran dan jasanya untuk membantu kelancaran proses PAA ini.  

6. Teman-teman saya, Arsitektur Angkatan 2014. Terimakasih untuk masukkan, saran, 

bantuan dan waktunya selama penyusunan laporan perancangan ini. 

7. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Sebuah karya dari seorang perancang dapat dikatakan berhasil apabila hasil 

rancangannya efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan pengguna.  Oleh karena itu perlu 

adanya tahapan mengobservasi, megevaluasi dan mewawancarai yang bermanfaat sebagai 

bahan dan masukkan dalam perencanaan pembangunan termasuk pembangunan rumah 

sakit pendidikan yang berkualitas baik. 

Penyusunan laporan perancangan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala 

kritik, saran dan masukkan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan 

kelanjutan perancangan rumah sakit pendidikan yang akan mendatang. Semoga laporan 
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perancangan ini dapat berguna bagi pembaca terkhusus sebagai mahasiswa arsitektur 

ataupun yang lebih professional. Dalam merancang, sebaiknya harus tahu dahulu perilaku 

pengguna dan kebiasaan atau keseharian pengguna (user) sehingga tidak merusak yang 

sudah ada dan tidak ada pihak yang merasa di rugikan, baik itu pengguna (user) maupun 

lingkungannya.  

 

Jakarta, 2 Februari 2019 
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