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KATA PENGANTAR
Puji syukur atas berkat dan rahmat Allah Subhannahuwataala karena karena
dengan izin Allah penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan baik serta
dapat menyelesaikan tugas Seminar Arsitektur ini sesuai dengan waktu yang telah
ditetapkan.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan
jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak sekali
mengalami hambatan. Bagi penulis penyusunan laporan ini ialah hal baru, namun
penulis mencoba untuk memahami setiap langkah dalam proses penyusunan
laporan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Seminar Arsitektur ini
dengan 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 megucapkan banyak
terimaksih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini,
khususnnya kepada :


Ibu Dariyah dan Bapak Hadi prayitno, selaku kedua orang tua saya yang
terus memberikan dukungan dalam penyusunan laporan penelitian ini.



Bapak Ir. Joni Hardi, MT, selaku ketua Program Studi Teknik Arsitektur
selaku Dosen Kordinator Seminar Arsitektur 80 yang telah berperan dalam
memberikan bimbingan dan nasehat dalam proses penyusunan tugas
Seminar Arsitektur ini.



Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Teknik, yang telah
memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.



Rumah Susun Melati 4 Taman Palem, Cengkaren Jakarta Barat, yang
telah memberikan izin untuk melakukan serangkaian proses penelitian
ditempat ini.
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Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses
penelitian ini yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulisan ini, berharap laporan ini dapat bermanfaat bagai semua pihak
terutama manfaat bagi ilmu arsitektur.
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