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UCAPAN TERIMA KASIH 
 

 

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT pengusa segala ilmu pengetahuan dan alam 

semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan judul : Perancangan Gedung Serbaguna ITERA Convention Center 

(ICC).  

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi untuk 

memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur Jurusan 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Dalam 

proses penulisan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu 

ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada: 

1. Kelik Hendro Basuki, S.T., M.T. dan Elisabet Nungky Septania, S.T., M.Sc. 

selaku dosen pembimbing tugas akhir, terimakasih atas perhatian serta 

kesabarannya dalam membimbing saya dalam penulisan tugas akhir ini serta 

memberikan banyak bantuan dan dorongan sehingga penulisan tugas akhir ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

2. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Studi Arsitektur Institut Teknologi 

Sumatera, yang telah membagikan ilmunya kepada saya. 

3. Ayah dan ibu, terimakasih banyak untuk semua dukungan moril maupun 

materilnya karena tanpa ayah dan ibu saya tidak akan bisa menjadi seperti 

sekarang ini, selalu saya panjatkan do’a untuk ayah dan ibu di setiap waktu 

semoga Allah SWT Memberikan yang terbaik untuk ayah dan ibu selalu. 

4. Kepada seluruh pihak keluarga yang sudah membantu dalam proses pengerjaan 

tugas akhir ini saya ucapkan terimakasih. 

5. Kepada seluruh teman - teman satu proyek yang sudah memberikan bantuan 

dalam proses pengerjaan tugas akhir ini saya ucapkan terimakasih. 

6. Kepada teman - temanku, yaitu Zikra, Tirda dan Arum yang sudah memberikan 

dukungan dalam penulisan tugas akhir. 
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7. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan tugas akhir 

ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Saya sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, kesalahan dan 

kekurangan yang mungkin muncul merupakan cerminan penulis sebagai manusia 

biasa, sehingga permohonan maaf menjadi hal yang harus disampaikan kepada 

semua pihak. Akhir kata semoga penulisan ini memberikan manfaat bagi semua 

pihak. 

 

Bandar Lampung, Juni 2020 

Penulis, 

 

Andhini Laksita Putri  


