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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya yang telah memberikan bayak kesempatan, sehingga saya dapat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Redesain Interior Perpustakaan 

Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta”. 

Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka untuk memenuhi 

sebagian persyaratan guna memperoleh gelar strata 1 (S1) Desain Interior bagi 

mahasiswa Fakultas Desain dan Seni Kreatif, Universitas Mercu Buana, Jakarta. 

Dalam menulis laporan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya atas 

terbatasnya kemampuan, daya pikir dan pengalaman, data dan informasi serta bahan 

bacaan yang diperoleh, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi laporan Tugas 

Akhir ini jauh dari kata sempurna, baik dari tata bahasa maupun materinya. Namun 

penulis sangat berharap semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan ataupun sebagai bahan referensi. 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak akan berjalan jika tidak adanya pihak-

pihak yang mendukung, membimbing, serta membantu. Dalam kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan praktik profesi ini dengan lancar. 

2. Kedua Orang Tua yang selalu membimbing baik dalam hal materil dan moril, 

selalu menyemangati serta memotivasi saya untuk dapat menyelesaikan laporan 

ini. 

3. Ibu Rr. Chandrarezky Permatasari S.Sn, M.Ds, selaku ketua Program Studi 

Desain Interior Fakultas Desain dan Seni Kreatif. 
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4. Bapak Ir. Dodi Pujayanto, MM. selaku dosen pembimbing dan Koordinator 

Tugas Akhir yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis selama 

mengerjakan laporan ini. 

5. Teman-teman yang telah menamani dan mendukung dalam penulisan laporan 

ini , Nikia Vini, Mimi Arianti, Rene, Roni Abdul Ja’far, Arief Aryadi Putra, 

Bayu Baskoro, Rachmadi Setiadi, Hafid Wajdi,dan Maulana Agung Laksono, 

Yulia Andriana, dan Agam Sebastian Hasby. 

6. Kepada teman-teman seperjuangan Desain Interior Angkatan 2014 yang telah 

banyak membantu, mendukung, dan memberi masukan selama proses 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

Dengan segala harapan dan rasa rendah hati, semoga penulisan ini dapat bermanfaat 

sebagai motivasi dan acuan pemikiran yang berguna bagi siapa saja dan dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak. Dan atas saran serta kritik yang 

diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih. 

 

 

Jakarta,  20 April 2017 

 

 

Putri Sugiarti 
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