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PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya buat dengan hasil yang saya pelajari selama saya berkuliah dan
dengan bimbingan orang-orang yang luar biasa dan juga dengan doa-doa, dukungan
dan kata-kata semangat yang membuat saya berhasil menyelesaikan tugas ini.
Tugas ini bukanlah hanya tulisan semata yang hanya memberi kesan sementara
namun ini adalah suatu karya yang dihasilkan dari jerih payah dan pengorbanan
waktu dan tenaga yang membuat karya ini begitu sangat berharga dan sangat
bernilai bagi saya.
Karya yang saya buat akan saya persembahkan kepada kedua orang tua saya karena
mereka, saya bisa menyelesaikan tugas ini, karena mereka, semangat saya dalam
menyelesaikannya semakin bertambah.
Suatu karya yang saya buat yang berasal dari doa dan kata-kata semangat kedua
orang tua saya itulah alasan saya mempersebahkan karya ini kepada mereka.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tidak ternilai harganya, sehingga saya
dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul Perencanaan dan Perancangan
Asrama Mahasiswa Berkonsep Mixed – Use Building ini dengan baik.
Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua
pihak yang telah terlibat dalam mendorong dan membantu saya dalam
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
1. Bapak Dr. Ir. Ismet Belgawan Harun, M.Sc. dan Bapak Antusias
Nurzukhrufa, S.T., M.Ars., selaku dosen pembimbing Tugas Akhir saya
yang selalu membimbing, memberi masukan dan pembelajaran, serta
memberikan semangat selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan S.T., M.T., dan Ibu A. Dwi Eva Lestari
S.T., M.T., selaku Koordinator Tugas Akhir yang telah memberikan arahan
dan mengatur jalannya proses Tugas Akhir ini.
3. Kedua orang tua saya, yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dorongan
dan semangat selama saya menempuh Pendidikan hingga saat ini.
4. Teman – teman Arsitektur ITERA yang telah membantu saya dalam hal
bertukar pikiran dan berbagi ilmu selama mengerjakan Tugas Akhir ini.

