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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat Nya, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur untuk memenuhi sebagian persyaratan ujian sarjana Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, yang berjudul: 

MASJID AGUNG DI SRAGEN 

 Atas bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan Landasan Program 

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

besarnya kepada : 

1. Allah SWT, atas kesempatan, berkah dan kelancaran yang diberikan selama proses 

penyusunan LP3A. 

2. Yulanda Rifan,ST,MT sebagai Pembimbing I dan Dr.-Ing.Ir.Gagoek Hardiman 

sebagai Pembimbing II yang telah mencurahkan perhatian dan bimbingan sejak awal 

penulisan LP3A ini hingga selesai. 

3. Dr.Ir.Bambang Setioko, M.Eng, sebagai Dosen Penguji. 

4. Bapak M.Sahid Indraswara, ST, MT, sebagai Ketua Panitia Ujian Sarjana Jurusan 

Arsitektur FT UNDIP Periode 40 beserta seluruh staf pengajar, karyawan dan 

karyawati yang telah memberikan kesempatan, pembekalan serta fasilitas yang 

diperlukan hingga LP3A ini dapat diselesaikan dengan baik. 

5. Orang tua dan keluarga tercinta atas segala cinta, kasih, sayang serta doa dan 

dukungan selama penyusunan LP3A. 

6. Teman-teman seperjuangan (Erna, Desti, Vina, mas roni, mas wawan, semua teman 

Arsitek 08 (fanie).  

7. Teman-teman kos banjarsari 3 (Tika, rike, sasa, nicil, naya, bety, mba santi, mba 

poo, mba lia, sari, tia, dian, winda ) tersayang atas segala doa, dukungan dan 

pengertiannya dalam penyusunan LP3A ini. 

8. Teman- teman KKN’12 Karangbener (OJAN, mba ok, incil, renii, tatu,tachie, pipit, 

ratih, rais, angga, alfian, indra, dani, andi) atas semua bantuan selama ini. 

9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang turut serta 

memberikan bantuan dan informasi dalam penyelesaian LP3A ini. 

 



iv 
 

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. 

 

Semarang, 03 April 2012 

Penyusun, 

 

Fitri Nur Rahmani
L2B 008 109 


