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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 

karunia-Nya dalam penyelesaian laporan awal Studio Perancangan Arsitektur 8.14. 

Laporan awal ini dibuat untuk menyampaikan hal – hal penting mengenai topik dan 

judul dari proyek tugas akhir yang penulis ambil. Dimana proyek tersebut adalah re-design 

beberapa fasilitas sirkuit balap internasional, Sentul. Proyek tersebut diberi judul “Sentul 

Circuit’s Facilities Reborn”. 

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang terkait, yang telah membantu, membimbing dan memberikan dukungan 

moral dan material dalam proses hingga terselesaikannya laporan ini dengan baik. Ucapan 

terimakasih tersebut, penulis tujukan kepada : 

 Ir. Rudy Surya, MM. Selaku Dosen Koordinator mata kuliah Studio Perancangan 

Arsitektur 8.14 Universitas Tarumanagara. 

 Ir. Agustinus Sutanto, P.hd. dan DR Ir. Darrundono M.si Selaku Dosen Fasilitator 

Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam penyelesaian laporan ini. 

 Ir. Dewi Ratnaningrum, MM dan Ir. M. Joko Priyono selaku Dosen Penguji yang 

juga telah banyak member masukan berharga guna menyelesaikan laporan ini. 

 Herfianto Ardhi K. Selaku Kepala HRD serta para karyawan, security serta 

pengurus PT. Sarana Sirkuitindo Utama yang telah bersedia meluangkan waktu 

untuk wawancara dan memberikan data-data yang berkaitan dengan Sirkuit 

Sentul, Bogor. 

 Kedua Orang Tua penulis, Ir. Suparno dan Margaretha serta kedua saudara 

penulis yang telah memberi dukungan moral dan material dalam menyelesaikan 

laporan ini. 

 Hariono Fransisca, Christianus Gunawan dan Fredericus A. Kristianto yang telah 

membantu dalam proses pengumpulan data pada saat survey. 

 Reza Wahyudi S., ST dan Yoga Wisena, ST yang telah memberikan banyak 

masukan dan data dalam laporan ini. 

 Wiryan Yaputra ST yang telah bersedia diwawancarai untuk perolehan data dan 

suasana sirkuit sentul. 

 Serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 



Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat 

beberapa kekurangan, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis. 
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