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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta 

ini dan Sang pemilik ilmu, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk 

menuntut ilmu sampai sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang berjudul “Galeri Arsitektur Jawa 

Tengah di Semarang” dengan  baik. Sholawat serta salam penulis hadiahkan buat nabi 

akhir zaman, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari 

zaman jahiliah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur  ini disusun sebagai 

salah satu kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur di Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi penulis 

dalam merancang merencanakan sebuah bangunan yang mewadahi suatu hasil karya 

arsitektur di Jawa Tengah dimana bangunan ini nantinya akan direncanakan memiliki 

fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya 

sebagai Galeri Arsitektur. Dan semoga hasil Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur ini  dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.  

Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak yaitu tak ada manusia yang 

sempurna dan luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka penulis mengharapkan kritikan 

dan saran dari pembaca demi kesempurnaan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur ini. Penulis berharap Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada 

umumnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon kepada Allah SWT agar 

membalas kebaikan semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini. Amin 

Dalam menyelesaikan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, 

banyak pihak yang telah membantu dan membimbing penulis, baik dari segi materi 

maupun spiritual. Dengan segala rasa hormat, pada kesempatan ini pula penulis 

mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada: 
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1. Bapak Ir. Agung Dwiyanto, MSA., selaku ketua Jurusan Teknik Arsitektur. 

2. Bapak DR. Ir. Bambang Supriyadi, MSA., selaku Dosen pembimbing I yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk dan 

motivasi dalam penyusunan LP3A ini. 

3. Bapak Edward E. Pandelaki, Phd., selaku Dosen pembimbing II yang juga telah 

memberikan bimbingan yang bermanfaat, motivasi, dan meluangkan waktunya 

untuk membimbing dalam menyelesaikan LP3A ini. 

4. Bapak Hendro., selaku Dosen penguji yang telah memberikan bimbingan yang 

bermanfaat dan masukan demi kesempurnaan dalam menyelesaikan LP3A ini. 

5. Bharoto, ST, MT., selaku dosen wali yang telah banyak membimbing, 

memotivasi selama awal perkuliahan hingga lulus.  

6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan tentang ilmu 

Arsitektur. 

7. Seluruh staf dan karyawan Jurusan Teknik Arsitektur yang telah banyak 

membantu. 

8. Orang tua berserta keluarga besar penulis yang berada di Bukittinggi , Sumatera 

Barat, yang tidak pernah henti-hentinya selalu memberikan cinta, perhatian, 

kasih sayang, motivasi/dukungan, dan do’a kepada penulis. Walaupun jarak 

memisahkan, namun bathin kita tetap satu, satu dalam jiwa dalam hati penulis. 

Sehingga penulis tetap optimis dapat menyelesaikan LP3A ini hingga waktu 

yang telah ditentukan. 

9. Teman-teman satu angkatan, alumni, serta adik-adik tingkat yang telah banyak 

memberikan dukungan motivasi, dan terima kasih juga atas rasa kebersamaan 

dan persaudaraan yang telah dibina selama lebih kurang 2 tahun ini. 

Akhir penulis, menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini. Oleh 

karena itu kritik maupun saran sangat penulis harapkan dari pembaca agar 

bermanfaat.  

Wassallamuallaikum.Wr.Wb. 

 Semarang, Juni 2012 

 

Penulis 
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