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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepda Allah SWT, karena 
atas rahmat dan karunia-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
dengan judul “Apartemen Di Medan”. 

 yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Teknik. 

Keberhasilan dalam penulisini berkat adanya bimbingan dan 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena ini tak lupa penulis 
mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya 
kepada terhormat : 
1. Edward Endrianto Pandelaki, P.Hd selaku Ketua Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
 

2. Ir.H. Bambang Suprijadi, selaku dosen pembimbing Utama. 
 

3. Sukawi, ST, MT, selaku dosen pembimbing Pendamping. 
 

4. Ir. Hermin Werdiningsih, MT,  selaku dosen penguji. 
 

5. Sahid Indraswara, ST,MT. selaku Ketua Panitia TA Periode 40. 
 

6. Kedua Orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung untuk 
kelancaran pembuatan laporan Tugas Akhir. 
 

7. Kepada abanganda Ir. Andi Suhaimi Dalimunthe, MT Sebagai 
motivator saya untuk segera menyelesaikan penulis ini, dan 
sangat terima kasih atas perjuangan Beliau yang tak pernah 
lelah untuk menyekolahkan penulis. 
 

8. Kepada keluarga penulis, (Abah Nasir, Kak Ria, Abah Fadly, 
Abah Ayat, Abah Ai, dan Adek Enda dan Kakak-kakak Ipar )tak 
pernah henti-hentinya memberikan dukungan dan semangat. 
 

9. Yang paling Spesial dihati, Ria Esty Lusiana, yang selalu 
setia menemani, mendukung, Doa dan selalu ada dalam suka dan 
duka dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.  
 

10. Kepada keluarga Besar Purbalingga dan Purwokerto juga 
mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian Tugas Akhir. 
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11. Kepada teman-teman seperjuangan 54A (Ahkyar,Ferdy,Ariyansya, 
Cek Ilan) yang tidak kalah berperan penting dalam penyelesaian 
tugas ini, Ardhi yang selalu menemani saya dan salalu 
mengisikan absensi saya,Wahyu (Gajah Duduk) yang selalu 
menemani saya selagi kontrakkan sepi, Thyo (Kunyit)yang selalu 
menghibur dan bercanda di saat saya lagi Galau, Bono yang 
selalu membuat kopi di saat bergadang,eehhh hampir lupa kepada 
Bang Midun selalu mengantar nasi goreng kepada saya dan selaku 
teman Enjoy. 

 
12. Kepada Teman-teman Ketua dan Anggota IKMBS yang selalu 

mendukung dan buat semangat pembuatan laporan Tugas Akhir 
 
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, 

maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, untuk kalian semua 
Thank’s For All. 
 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan LP3A ini masih 
jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis minta maaf yang 
sebesar-besarnya bila masih banyak kekurangan. Saran serta 
kritiknya yang bersifat membangun sangat penulis harapkan 
demi kesempurnaan penulis LP3A ini. Semoga penulisan ini 
bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

 
Wassalamu’alaikum Wr.WB 

 

Semarang,  maret 2012 
 

Ramli Abdullah


