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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Saya panjatkan atas terselesaikannya

proses pengerjaan proyek akhir serta Laporan Akhir Studio Perancangan STUPA 8.11 ini

dengan cukup baik. Pada dasarnya studio TGA 8.11 ini merupakan suatu tahap terakhir

dalam proses pembelajaran dan perancangan di studio dalam pendidikan studi arsitektur di

Universitas Tarumanagara pada semester genap tahun 2011, untuk memperoleh gelar

sarjana S1. Pengerjaan rancangan proyek terakhir ini dikerjakan dengan proses sepanjang

satu semester terakhir ini dengan pemahaman dan analisis materi dasar secara mendalam

yang berlanjut hingga pembentukan perancangan dan desain dari proyek akhir. Pada

akhirnya, satu semester ini telah berakhir dan proses pengerjaan studio perancangan TGA

8.11 ini juga telah terselesaikan. Sebagai akhir dari seluruh proses studio perancangan

yang telah berjalan, disusunlah Laporan Akhir Studio Perancangan Arsitektur 8.11 ini

sebagai salah satu syarat utama dalam memenuhi kelulusan mahasiswa dalam pengerjaan

tugas akhir dan proses studio selama 1 semester ini.

Atas terselesaikannya seluruh proses dari perancangan STUPA 8.11 dari tahap dasar

hingga akhir dan pembuatan laporan ini, Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang berperan dalam seluruh proses ini, dari awal hingga akhir, antara lain:

1. Ir. Rudy Surya, MM sebagai penyelenggara TGA 8.11,

2. kedua orang tua saya, Herlianto Adhi & Indra Trisnayanti selaku pendukung utama

seluruh kegiatan yang Saya lakukan dan selalu memberikan dukungan dalam

situasi apapun.

3. dosen pembimbing Prof. Ir. Tri Harso Karyono, M. Arch, Ph.D selaku fasilitator

utama penulis atas ketersediaan waktu, serta kritik dan masukannya yang

membangun dalam pengerjaan proyek ini.

4. dosen fasilitator silang lainnya: Dr. Ir. Darrundono, M.Si, Ir. Samsu Hendra Siwi,

M.Hum, dan Ir. Dwi Tangoro, M.M atas masukan dan sarannya pula selama

asistensi. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman

sekelompok yang turut memberi masukan terhadap data-data dan pembahasan

topik dan fenomena terpilih ini.
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5. keberadaan teman-teman dekat: Stephanie Diana, SE., Susanti, Melinda, dkk untuk

selalu pemberi dukungan dan semangat, serta teman sekelas dan seperjuangan dari

kelas A3 yang sangat suportif.

6. keberadaan Yani, dkk yang selalu siap sedia membantu dalam pengerjaan

modelling maket dan berperan andil hingga selesai

7. dan pihak-pihak lain yang mendukung untuk terwujudnya produk akhir ini, seperti

tukang, Bp Edie Juandie, dan banyak pihak yang tidak bisa disebutkan lainnya.

Akhir kata, penulis meminta maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan baik selama

proses pengerjaan maupun hasil akhir laporan ini. Saran dan kritik sangat diharapkan oleh

penulis untuk dapat menjadi sumber referensi serta tambahan yang berguna dalam proses

kegiatan pengembangan desain selanjutnya, agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik

lagi dan semakin maksimal dikemudian hari. Semoga dalam laporan ini dapat memberi

informasi yang cukup tentang penjelasan pengembangan desain dan tentunya juga

bermanfaat bagi pembaca lainnya. Terima Kasih.
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