
    

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berjalannya Studio

Perancangan Arsitektur 8.13 dengan baik, lancar dan tepat waktu. Setelah menjalani

proses yang cukup panjang dari pengenalan, pengertian dan pendalaman proyek,

menganalisa tempat dan lokasi, penggalian ide, sampai kepada proses mendesain,

akhirnya laporan akhir ini dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum semester

terakhir Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara yang

merupakan Tugas Akhir Sarjana Arsitektur semester genap tahun 2012 – 2013.

Judul perancangan adalah, “Peternakan Vertikal Ramah Lingkungan”.

Pembahasan tugas akhir ini, dibagi dalam dua tahap pengerjaan yaitu tahap

penulisan laporan perencanaan dan perancangan yang dilanjutkan dengan tahap

perancangan dalam bentuk penyajian gambar – gambar kerja dan maket sebagai

perwujudan dari laporan ini.

Tentunya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik jika memperoleh

dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Maka melalui kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

- Ibu  Priscillia Epifania,S.T, M.Arch selaku fasilitator utama.

- Bpk Ir.Agustinus Sutanto, M.Sc, M.Arch, Ph.D sebagai pengarah proposal

dan pembimbing tugas akhir

- Bpk Ir. Timmy Setiawan sebagai pembimbing tugas akhir

- Ibu Ir.Samsu Siwi sebagai pembimbing tugas akhir

- Ibu Nina Carina, ST,MT, sebagai pengarah proposal.

- Bpk Ir. Joko Priyono S. sebagai pengarah proposal.

- Serta saudara Natasha, Hakim, Jojo, Vincent yang tidak bisa disebutkan satu

per satu atas dukungannya serta bantuannya.

Akhir kata, penulis menyadari adanya keterbatasan penulis dalam proses dan

penyelesaian laporan. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan bagi para pembaca
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dan semua yang berhadapan dengan penulis baik secara langsung atau tidak

langsung harap dimaklumi.

Semoga, laporan ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi para

pembacanya, oleh sebab itu segala kritikan dan masukan yang membangun sangat

diharapkan semi perbaikan di masa yang akan datang. Atas perhatiannya penulis

ucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 6 Juli 2012

Agus Wijaya
NIM : 315080111
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