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KATA PENGANTAR 

 

 Laporan Akhir Perancangan ini disusun sebagai salah satu permintaan soal dalam 

mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 8.13, pada program tugas akhir mahasiswa 

Jurusan Arsitektur Universitas Tarumanagara. Tulisan ini merupakan sebuah pertanggung 

jawaban atas hasil studi sebelum merancang dan ide-ide perancangan pada proyek Rumah 

Sakit Kanker di Cawang. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, serta kepada pihak-pihak yang telah mendukung 

dalam proses penyusunan Laporan Akhir Perancangan ini dari awal hingga akhir, 

khususnya kepada : 

1. Ir. Tono Setiadi, M. Si. , selaku dosen fasilitator utama yang telah membimbing 

penulis dan memberikan arahan-arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam 

proses perencanaan dan perancangan sebuah proyek. 

2. Ir. Tony Winata, M. Sc. , selaku dosen fasilitator pembantu yang telah membimbing 

penulis dan memberikan arahan-arahan yang sangat berguna bagi penulis dalam 

proses perencanaan dan perancangan sebuah proyek. 

3. Ir. Rudy Surya, M. M. , selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Studio 

Perancangan Arsitektur 8.13. 

4. dr. Stanislaus Thomas Michael Lengkong, selaku wakil kepala Rumah Sakit Pusat 

Angkatan Darat Gatot Soebroto yang telah mengizinkan penulis melakukan studi 

peralatan Rumah Sakit. 

5. Seluruh staf Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto yang telah 

membantu penulis dalam melaksanakan studi lapangan. 

6. Ibu Dhita dan Bapak Khairrudin, selaku staf DikLat Rumah Sakit  Dharmais Pusat 

Kanker Nasional yang telah membantu proses perizinan studi lapangan. 

7. Seluruh staf Rumah Sakit Dharmais Pusat Kanker Nasional yang telah membantu 

penulis dalam melaksanakan studi lapangan. 

8. Seluruh staf Mochtar Riyadi Comperhensive Cancer Centre (MRCCC) Siloam yang 

telah membantu penulis dalam melaksanakan studi lapangan. 

Menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan laporan ini, 

maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak yang 

terkait. 
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Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca 

pada umumnya serta mereka yang memerlukan, sehingga dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan segenap pembaca. 
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