
HALAMAN PERSEMBAHAN 

 
“Whenever I hit a failure, I take it and enjoy it. It just a world trying to teach me a new lesson”, 

kalimat dari Bapak Menteri Pendidikan Indonesia, Nadim Makarim yang saat itu masih menjabat 

sebagai CEO Gojek. Kata-kata ini menjadi penyemangat bagi saya bahwa seberapapun tinggi kita dan 

siapa pun kita dikehidupan saat ini semua orang akan pasti melalui kegagalan. Namun dibalik itu 

semua ada banyak hal yang dapat kita koreksi dan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih 

baik.  

Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada ibu saya yang selalu menjadi salah 

satu motivasi terbesar saya dalam segala proses hidup, saya juga berterima kasih kepada Alm. Ayah 

yang mungkin tidak dapat berkesempatan untuk menyaksikan saya menempuh pendidikan tinggi yang 

menjadi amanah beliau. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara saya, kakak 

ipar dan anggota kerluarga lainnya yang selalu memberi dukungan mental maupun material sehingga 

saya dapat menjalani pendidikan yang baik hingga saat ini. 

  



UCAPAN TERIMA KASIH 
 

Selagai puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya 

tugas akhir ini dapat diselesaikan. Penulisan laporan tugas akhir ini dilakukan dalam memenuhi 

kelengkapan dokumen dalam mata kuliah tugas akhir dan juga dimaksudkan untuk memberi 

penjelasan lebih rinci mengenai hasil perancangan tugas akhir. Penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada : 

1. A. Dwi Eva Lestari, S.T, M.Sc., Wenny Arminda, S.T., M.Sc., Ph. D., yang telah memberikan 

arahan, pengertian, bimbingan dan ilmu selama proses pengerjaan tugas akhir hingga selesai. 

2. Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T., sebagai koordinator tugas akhir yang telah memberikan 

panduan dan arahan selama pengerjaan tugas akhir sehingga berjalan dengan lancar. 

3. Kedua orang tua saya, Alm. Aswin dan Ariani, kepada saudara saya, Leliana, Devi, Yesi dan Ardi 

dan kakak ipar saya , Hamdin yang telah memberikan saya dukungan baik secara moral 

maupun materil. 

4. Kepada teman-teman saya terutama Syuhada, Iren, Suci, Okta, Bianda dan Lia yang selama ini 

saling bertukar dukungan satu sama lain dan juga saling membantu dalam kesulitan. 

5. Kepada teman-teman arsitektur 172 dan juga kepada teman-teman bimbingan proyek 

lifestyle center yang saling mendukung satu sama lain. 
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