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KATA PENGANTAR 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“PERANCANGAN HUNIAN KAMPUNG VERTIKAL MELALUI 

PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGIS (ECOLOGICAL 

ARCHITECTURE) di JAKARTA BARAT” Laporan ini disusun untuk 

memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Arsitektur pada Universitas Agung 

Podomoro.  

 Dalam penyusunan laporan ini penulis tidak terlepas dari adanya beberapa 

kontribusi dan bantuan berbagai pihak yang ada, maka dari itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Adli Nadia S.T, M.T selaku kaprodi program studi arsitektur 

Universitas Agung Podomoro yang juga sebagai dosen penanggungjawab 

dalam mata kuliah tugas akhir. 

2. Bapak Doni Fireza S.T, M.T selaku dosen koordinator serta dosen 

penanggungjawab dalam mata kuliah tugas akhir. 

3. Ibu Yaseri Dahlia Apritasari S.T, M.T selaku dosen pembimbing pertama 

penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengayomi penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir. 

4. Ibu Dr. Maria Prihandrijanti S.T selaku dosen pembimbing kedua penulis 

yang juga telah membimbing, memberi arahan, serta mengayomi penulis 

dalam menyelesaikan perancangan tugas akhir. 

5. Ibu Dr. Maria Immaculata Ririk Winandari, S.T, M.T selaku narasumber 

penulis yang bersedia memberikan informasi tentang hal yang terkait dalam 

objek penelitian. 

6. Ibu Dr. Eng. Beta Paramita, S.T., M.T. – LPPM UPI selaku reviewer 

workshop BPS yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk mengikuti training workshop building performance simulation (BPS) 

dan memberikan masukkan kepada penulis terkait building performance 

simulation. 
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7. Bapak Poniman selaku kepala paguyuban RW 016 Kapuk yang telah 

memberikan informasi dan data tentang kawasan tersebut yang menjadi 

objek penelitian langsung penulis. 

8. Kedua orangtua yang selalu memberikan dukungan moral dan doa kepada 

penulis. 

9. Kepada seluruh dosen dan staff Universitas Agung Podomoro yang selalu 

membekali penulis dengan pengetahuan tambahan. 

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menemani, 

mendukung, dan menasihati satu sama lain. 

11. Cindy Margaretha yang telah sabar dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan proyek tugas akhir.  

 

Penulis sadar bahwa laporan penelitian ini tidaklah sempurna, jika ada salah 

kata atau kalimat penulis mohon kritik dan sarannya. Semoga laporan penelitian ini 

bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah wawasan dalam ilmu 

Arsitektur.  
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