
 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan ridho

menyelesaikan penyusunan naskah Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) dengan judul 

DEMAK yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Teknik. 

Atas bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar

besarnya kepada: 

1. Ir. Hendro Trilistyo

2. Ir. Indriastjario, M.Eng

3. Ir. Septana Bagus Pribadi, ST, MT

4. M. Sahid Indraswara, ST. MT, selaku Ketua Panitia TA Periode 3

5. Ir. Agung Dwiyanto

Universitas Diponegoro beserta seluruh staf pengajar, karyawan dan karyawati yang 

telah memberikan kesempatan, pembekalan serta fasilitas yang diperlukan hingga 

LP3A ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan LP3A ini.

Akhir kata, semoga LP3A ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya pendidikan arsitektur. Dengan penuh kesadaran bahwa karya ini masih jauh dari 

sempurna sehingga atas segala kekurangan yang ada, penyusun mohon maaf setulusnya dan 

atas segala saran dan kritik akan diterima dengan senang hati.
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan ridho

menyelesaikan penyusunan naskah Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) dengan judul PONDOK PESANTREN MODERN DI KABUPATEN 

yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Atas bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar

Hendro Trilistyo, MT, selaku dosen pembimbing utama. 

Indriastjario, M.Eng, selaku dosen pembimbing kedua. 

Septana Bagus Pribadi, ST, MT selaku dosen penguji. 

M. Sahid Indraswara, ST. MT, selaku Ketua Panitia TA Periode 3

Ir. Agung Dwiyanto, MSA, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro beserta seluruh staf pengajar, karyawan dan karyawati yang 

telah memberikan kesempatan, pembekalan serta fasilitas yang diperlukan hingga 

LP3A ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan LP3A ini.

Akhir kata, semoga LP3A ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya pendidikan arsitektur. Dengan penuh kesadaran bahwa karya ini masih jauh dari 

atas segala kekurangan yang ada, penyusun mohon maaf setulusnya dan 

atas segala saran dan kritik akan diterima dengan senang hati. 

Semarang, 

 

 

Penyusun
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan ridho-Nya penyusun dapat 

menyelesaikan penyusunan naskah Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

PONDOK PESANTREN MODERN DI KABUPATEN 

yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Atas bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-

M. Sahid Indraswara, ST. MT, selaku Ketua Panitia TA Periode 37. 

, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro beserta seluruh staf pengajar, karyawan dan karyawati yang 

telah memberikan kesempatan, pembekalan serta fasilitas yang diperlukan hingga 

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan LP3A ini. 

Akhir kata, semoga LP3A ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya pendidikan arsitektur. Dengan penuh kesadaran bahwa karya ini masih jauh dari 

atas segala kekurangan yang ada, penyusun mohon maaf setulusnya dan 

 

 

Semarang,  Juni 2011 

Penyusun 


