
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Perancangan Interior 

Pusat Kebudayaan Korea di Jakarta: Dengan program re-design bertema “Cultural 

Diffusion” antara Korea dan Indonesia. 

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi 

serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program 

Studi Desain Interior Fakultas Desain dan Seni Kreatif. 

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta 

Masrial dan Ibunda yang kusayangi Osnari Ulfida yang telah mencurahkan segenap 

cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT 

selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat 

atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis. 

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tentu saja mendapat bantuan dari 

berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang membantu terselesaikannya penelitian ini, diantaranya: 

1. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari, S.Sn, M.Ds, selaku Kaprodi Jurusan Desain Interior, 

Fakultas Desain dan Seni Kreatif Universitas Mercu Buana serta dosen yang telah 

membimbing penulis selama pengerjaan skripsi. 

2. Ibu Zulfiska Nadaa, M. Ds dan Bapak Drs. Nugroho Utomo, M. Ds selaku dosen 

penguji pada saat penulis melaksanakan siding skripsi. 

3. Para dosen pengampu mata kuliah, serta staf Fakultas Desain dan Seni Kreatif 

Universitas Mercu Buana. 

4. Pihak Pusat Kebudayaan Korea (Korean Cultural Center) yang telah mengizinkan 

penulis untuk melakukan survey dan mengmabil data – data yang diperlukan untuk 

pengerjaan skripsi. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



5. Keluargaku, terutama adikku yang sangat membantu dengan mengorbankan laptopnya 

beberapa hari untuk dipakai penulis mengerjakan skripsi dan abangku yang selalu 

memberi dukungan kepada penulis. 

6. Teman – teman jurusan Desain Interior 2014 yang telah berjuang bersama – sama 

berbagi informasi serta suka dan duka selama pengerjaan skripsi, terutama Esa dan 

Okta. Love you guys! 

7. Kerabat dan sahabat lainnya yang selalu memberi dukungan dan doa serta pihak – 

pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. 

Skripsi diharapkan mampu memberi manfaat sekaligus menjadi referensi untuk 

pembaca sekalian. Selain itu, penulis memohon dengan sangat kritik dan saran yang 

membangun agar skripsi ini bisa lebih baik kedepannya. 
 

 

 

Tangerang, 16 Juli 2018 
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