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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik serta
dapat menyelesaikan tugas Seminar Arsitektur ini sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan
dan jauh dari kata sempurna. Selama penyusunan laporan ini banyak mengalami
hambatan. Meskipun demikian penulis berusaha untuk menyajikan dan
menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya serta berkat doa, usaha,
bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat
menyelesaikan Tugas Seminar Arsitektur ini dnegan tepat waktu. Kritik maupun
saran terkait dengan laporan ini akan menjadi pembelajaran yang baik dalam
menyempurnakan laporan ini.
Terkait dengan penulisan laporan ini, penulis ingin mengucapkan terima
kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan
terhadap penyelesaian penulisan laporan penelitian ini, khususnya kepada :
•

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan
perlindungan-Nya untuk menyelesaikan penyusunan laporan ini.

•

Bapak H. Yusuf Peran dan Ibu Hj. Maryani, selaku kedua orang tua saya
yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan laporan
penelitian ini.

•

Keluarga tercinta, yang menjadi motivasi penulis sehingga selalu semangat
untuk maju dan terus belajar agar selalu dapat menjadi contoh yang baik.

•

Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur
dan selaku Dosen Koordinator Seminar Arsitektur 80 yang telah berperan
dalam

memberi masukan,

bimbingan dan nasehat dalam proses

penyusunan tugas Seminar Arsitektur ini.
•

Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku pembimbing Tugas Seminar Arsitektur
yang telah memberikan masukan, bimbingan dan nasehat dalam proses
penyusunan Laporan Tugas Seminar Arsitektur ini sehingga dapat
melakukan penelitian secara terarah.

•

Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Teknik, yang telah
memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
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•

Rumah Susun The Golf Apartment Modernland, yang telah memberikan
izin untuk melakukan serangkaian proses penelitian ditempat ini.

•

Novi, Atop, Surya, sebagai teman terbaik yang telah membantu dan
memberikan motivasi dalam pelaksanaan dan proses penyelesaian laporan
penelitian ini.

•

Rizky Pramana Putra, sebagai teman terbaik yang telah membantu dan
memberikan motivasi dalam pelaksanaan dan proses penyelesaian laporan
penelitian ini.

•

Printan pelangi, yang selalu membantu dan mempermudah dalam
melakukan pengeprintan laporan seminar Arsitektur.

•

Semua pihak yang telah membantu.

Jakarta, 4 Januari 2019

Esa Sufani
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