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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil‘Alamiin, segala puji dan syukur 

penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan laporan perancangan 

arsitektur akhir yang berjudul “Perancangan Pusat Seni Dan Kebudayaan Jawa 

Barat“ ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada 

Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman 

yang terang benderang ini. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi 

sebagian salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur 

Strata 1. 

Penulis menyadari bahwa laporan perancangan arsitektur akhir ini masih 

jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta 

masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga laporan 

perancangan arsitektur akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua 

pihak khususnya dalam bidang Arsitektur. 

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka perampungan 

penulisan laporan perancangan arsitektur akhir ini. Banyak hambatan yang 

dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-Nyalah penulis diberi 

kemudahan oleh Allah SWT sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan 

laporan perancangan arsitektur akhir dengan sungguh-sungguh. Penulisan ini 

tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun 

materil.  Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan perancangan 

arsitektur akhir ini terutama kepada: 

1. Keluargaku, selalu menjadi yang pertama & utama. Utang seumur hidup 

kepada mereka yang tidak mungkin bisa penulis bayar kembali. Bapak 

Herman Ayahanda penulis yang selalu bisa menjadi Hero di saat penulis 

membutuhkan sesuatu. Ibu Astimah Ibunda penulis yang selalu menjadi 

tempat penulis berkeluh kesah kedua setelah Allah SWT. Doa dan lelah 

mereka adalah semangat terbesar penulis. Semoga penulis menjadi sosok 
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yang bisa diharapkan dikemudian hari. 

2. Bapak Ir. Muji Indarwanto. MM, MT selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan 

laporan perancangan arsitektur akhir.  

3. Bapak Ir. Joni Hardi, M.T. Selaku ketua Program Studi Teknik Arsitektur. 

4. Ibu Christy Vidiyanti, S.T., M.T., Selaku Koordinator TA Arsitektur, yang tidak 

pernah berhenti memberikan pengarahan selama penulis mengerjakan TA 

Arsitektur. 

5. Teman studio Raniyah Nurjannah, Yuliana, Isnaeni Nurul Hikmah, Shiva 

Firly, Widia Astuti, Anis Nurarifah, Raras kirana, Maulydiana, Meina 

Muthia, Yuki Anggraeni, Priati Nandani, Afifah Fajriani, Nurulika Shabilla, 

Niken Dyana, Vanny Tri Cintya, Irfan Maulana, Muhammad Fachriansyah, 

Sandy Mulia, tanpa mereka penulis tidak akan bisa tertawa & bersuka cita 

disela-sela pengerjaan tugas akhir. Karena mereka pulalah yang selalu 

mengingatkan, memberi support serta memotivasi satu sama lain.  

6. Ebel-ebel Team yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan serta 

motivasi kepada penulis. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian penulisan laporan perancangan akhir ini. 

8. Kemudian kepada anda, yang membuka halaman ini. Juga kepada anda, yang 

membalik halaman selanjutnya & memutuskan untuk membaca laporan 

perancangan akhir ini hingga akhir. Terima kasih. 

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan 

doanya semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan yang telah mereka 

berikan kepada penulis. Amin.  

Lamiyah 
 

 

 

Penyusun 
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