
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

kasih dan anugerah – Nya penulis dapat menyelesaikan laporan studio tugas akhir 

yang berjudul “SEKOLAH DASAR BERTARAF INTERNASIONAL”.  

Penulisan laporan studio tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat wajib mata kuliah studio tugas akhir dengan bobot 8 sks serta mendapatkan 

gelar sarjana dari Program Studi Sarjana Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).  

Dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya serta ucapan 

terima kasih atas segala upaya dan telah sudi meluangkan waktu serta bimbingan 

sehingga tersusunlah laporan kerja praktek ini, khusunya yang terhormat :  

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan ini dapat 

selesai dengan baik dan sesuai dengan ketentuan. 

2. Ibu Dr.Dhini Dewiyanti Tantarto, Ir.,M.T. selaku dosen pembimbing 1 

Studio TA yang telah banyak membimbing pada proses studio tugas akhir 

ini. 

3. Ibu Tri Widianti Natalia,S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing 2 Studio TA 

yang telah banyak membimbing pada proses studio tugas akhir ini. 

4. Ibu Dr.Salmon Priaji Martana,S.Ars,.M.T.. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Arsitektur Universitas Komputer Indonesia. 

5. Seluruh dosen dan staff di Program Studi Teknik Arsitektur yang telah 

banyak membantu penulis selama perkuliahan 

6. Ibunda dan Ayahanda tercinta atas pengorbanan, materi, dukungan, kasih 

sayang, semangat, beserta doa dan kesabaran yang tek henti yang 

diberikan kepada penulis. 

7. Adik yang telah memberikan dukungan, bantuan, doa, semangat, materi 

kepada penulis. 

8. Keluarga besar Amar ma’ruf yang telah memberikan dukungan, bantuan, 

doa, semanagat, materi kepada penulis. 



9. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Arsitektur 2012 yang selalu 

memberikan semangat kepada penulis. 

10. Teman-teman yang telah mendukung dan membantu proses penyelesaian 

Studio Tugas Akhir. 

11. Untuk Gerry, Tri, dan Astiawan yang telah memberikan bantuan, 

dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis. 

12. Teman-teman di ruang Studio Tugas Akhir yang selalu saling 

menyemangati, dan memberikan perhatian kepada penulis. 

13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Sangat disadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk 

itu segala jenis kritik, masukan, dan saran akan sangat membantu baik untuk penulis 

dan pembaca dalam tujuan memberikan pengetahuan dan manfaat pendidikan 

arsitektur.  

Akhir kata semoga dengan adanya Laporan Perancangan Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat dan memberikan ide atau masukan bagi para pembaca di masa 

yang akan datang. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Terimakasih.  

 

Bandung, Agustus 2019  

Didiet Isman febryan 

 


