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KATA PENGANTAR 

Puji syukur pada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, karunia, dan 

penyertaanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini. 

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi 

wassalam, suri teladan yang senantiasa diikuti oleh para pengikutnya agar tetap berada di 

jalanNya. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang telah mendukung dan membantu hingga selesainya Tugas Akhir ini, diantaranya  

1. Edward E, Pandelaki, Phd, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro, 

2. Bharoto, ST., MT., selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan selama 

proses perkuliahan. 

3. Prof. Ir. Edy Darmawan, MEng., selaku dosen pembimbing utama Tugas Akhir, 

yang telah bersedia memberikan bimbingan dan perhatiannya selama penyelesaian 

Tugas Akhir ini. 

4. Ir. Agung Dwiyanto, MSA., selaku dosen pembimbing kedua Tugas Akhir, yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan-keluhan, 

membimbing, dan memberikan pengarahan yang sangat berarti. 

5. Dr. Edy Prianto, CES., DEA., selaku dosen penguji atas bimbingan dan shock 

therapy yang diberikan untuk menguji mental anak didiknya. 

6. Seluruh staff pengajar dan tata usaha Jurusan Arsitektur Universitas Diponegoro 

atas bantuan yang telah diberikan. 

7. Pak Dudung (ITB) dan Pak Ruli (UGM) atas bantuan dan bimbingannya dalam 

mencari data yang dibutuhkan.  

8. Bapak dan Ibu atas doa, kesabaran, dan dukungannya untuk menanti kelulusan 

putrimu ini, Si Bro, Mas Ipan, Indut atas doa dan dukungan semangat yang tidak 

ada henti-hentinya. 

9. Khalila, malaikat kecilku, atas senyum, canda, tawa, dan kepolosanmu yang selalu 

memberikan udara sejuk di setiap sesak nafasku.   

10. Mbak Iim dan Mabak Neni, atas semua masukan, bantuan, dan semangat yang 

diberikan. 
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11. Neng Rinda, teman seperjuanganku sejak awal kuliah sampai sekarang, semoga 

persahabatan kita tidak akan pernah berakhir untuk hari ini, besok, dan selamanya, 

you are my best friend neng. 

12. Bunda Uya, Uni Putri, atas pelajaran berharga dan nyata yang telah kalian berikan 

padaku 

13. Adri “Slam”, Mamang Faisal, Wawan “Si Ane”, ilmu padi dan peribahasa di atas 

langit masih ada langit lagi, itulah yang kalian ajarkan padaku. 

14. Teman-teman sedosen pembimbing, Tyo, Abdi, Artha, Dewi, atas perjuangannya 

bersamaku. 

15. Mas Dedi, Mas Hamdi, dan bala kurawanya, atas bantuan dan ilmu sihir yang 

telah diberikan. 

16. Dini, Dewi, Nia, Agnes, Happi, Jojo, Ardian, Deni, Regi, atas kebersamaan dan 

cerita-cerita tak terlupakan yang kita miliki. 

17. Keluarga di Desa Jambu, Kecamatan Kledung, Temanggung, atas doa dan 

dukungannya. 

18. Teman-teman R2XD3 2010 dan teman-teman TA-40, atas suka duka, saling 

menyemangati satu sama lain sehingga bisa membuatku berada sampai disini 

sekarang. 

19. Adik-adik tingkatku, berjuanglah sampai dengan titik darah penghabisan. 

20. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Terakhir semoga LP3A ini dapat bermafaat bagi penyusun maupun bagi para 

pembaca. 

 

Semarang,   Juli 2012 

 

Penyusun 


