KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugrah dan
berkat yang diberikan-Nya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
Tugas akhir dengan judul “PERANCANGAN PUSAT REHABILITASI
GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL PADA REMAJA JAKARTA DENGAN
PENDEKATAN PSIKOLOGIS REMAJA” ini ditujukan untuk memenuhi
sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Arsitektur
Universitas Agung Podomoro.
Tanpa adanya bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa tugas akhir ini tidak
akan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu, penulis ingin
mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung
penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:
1) Bapak Sani Heryanto, S.T., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik, selaku
Kepala Program Studi Arsitektur pada Universitas Agung Podomoro, dan
sebagai anggota tim penguji yang selalu memberi masukan kepada penulis.
2) Ibu Melissa Kania, S.T., M.T., sebagai pembimbing pertama yang senantiasa
membantu dan membimbing penulisan sejak awal dengan penuh kesabaran.
3) Ibu Carolina, S.T., M.Arch., selaku dosen pembimbing kedua penulis yang
memberi saran dan membantu dalam penulisan kepada peneliti.
4) Bapak Adli Nadia, S.T., M.T., sebagai koordinator tugas akhir yang telah
mengajarkan dasar-dasar dalam pembuatan penelitian kepada peneliti dan
sebagai anggota tim penguji yang membimbing penulis untuk dapat
menyelesaikan tulisan dengan baik.
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5) Seluruh dosen dan staff Fakultas Teknik Universitas Agung Podomoro yang
telah membantu dalam menyelesaikan administrasi dan mendukung penulis
selama penulisan.
6) Keluarga besar Hendrik dan keluarga besar Jahja terutama papa dan mama yang
terus memberi dukungan, semangat, dan doa.
7) Teman-temanku tercinta Reza, Grace, Yogi, Stevi, Azhar, dan teman kuliah
yang sudah sama-sama berjuang bersama.
8) Teman sekelas di SMA Kasih Karunia, terutama kepada Fransisca, Felicia,
Vania, Nathania, Michelle, dan Winda yang selalu memberi dukungan.
9) Kepada semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat
disebutkan satu per satu.
Demikian tugas akhir ini disusun. Akhir kata, penulis mohon maaf atas
segala kekurangan dalam tugas akhir ini. Segala kritik dan saran dari pembaca akan
bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan semua pihak yang membaca. Semoga
tugas akhir ini bermanfaat bagi semua pihak. Kiranya Tuhan memberkati kita
semua
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