Laporan Praktik Profesi
Perencanaan Artsitektur SMPN 2 Kedungwaringin 2
Kab. Bekasi

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kepada Tuhan YME, atas segala rahmat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Laporan kerja
praktik yang berjudul “Perencanaan Arsitektur SMPN 2 Kedung Waringin Kab.
Bekasi, Jawa Barat.
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa
penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu,
peneliti mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan laporan
penelitian ini. Kritik dan saran yang membangun peneliti hargai demi
penyempurnaan penulisan serupa di masa yang akan datang. Besar harapan
peneliti, semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan berdampak bagi
semua pihak yang membutuhkan.
Terwujudnya laporan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang
setulus - tulusnya kepada:
1. Tuhan YME, yang telah memberikan peneliti kekuatan dan perlindungan-Nya
untuk menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini.
2. Kedua Orangtua Penulis yaitu Ibu Sri Widyastuti dan Bapak Alexsan yang
telah mendoakan, menyayangi dan memberikan motivasi dalam hal apapun.
3. Bpk. Wibisono Bagus Nimpuno, ST, M.Sc., selaku pembimbing kerja praktik
yang selalu memberikan perhatian serta waktu kepada penulis.
4. Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur
Universitas Mercu Buana.
5. Indah Pertiwi , Gevada Novraldi selaku teman dan rekan magang yang ikut
membantu dalam penulisan laporan Kerja Praktik.
6. Reza Ramadhiansyah Saputra, ST., dan Brilly Prayudha, ST. selaku
arsitek atau pembimbing lapangan selama kerja praktik di PT.Hebsa
indonesia.
7. PT.Hebsa Indonesia selaku perusahaan yang telah menerima penulis untuk
melaksanakan kerja praktik selama 6 bulan.
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Tanpa bantuan dari berbagai pihak diatas, maka penulisan ini tidak
terselesaikan dengan baik.
Jakarta, 10 Desember 2019

Penulis
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