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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

أُْطلُبُوا اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْھِد اِلَى اللَّْھدِ 
“Utlubul 'ilma minal mahdi ilal lahdi”

Artinya : “Tuntutlah ilmu sejak dari buaian sampai liang lahat”

َمْن أََرا دَالدُّْنیَا فَعَلَْیِھ بِا ْلِعْلِم، َوَمْن أََرادَاْالآِخَرةَ فَعَلَْیِھ بِاْلِعْلِم، 
َوَمْن أََرادَُھَما فَعَلَْیِھ بِاْلِعْلمِ 

Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki kesuksesan hidup di dunia maka wajib
baginya memiliki ilmu, barang siapa yang menghendaki keselamatan di Akherat,

maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka
wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi)

َطلَبُ  اْلِعْلمِ  فَِرْیَضةٌ  َعلَى ُكلِّ  ُمْسِلمٍ  َوُمْسِلَمةٍ 
Artinya : ”Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim

perempuan”. (HR. Ibnu Abdil Barr)

َمنْ  َسلَكَ  َطِرْیقًا یَْلتَِمسُ  فِْیھِ  ِعْلًما لَ  َسھَّ اللھُ  بِھِ  َطِرْیقًا إِلَى

اْلَجنَّةِ 
Artinya : ”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya

Allah memudahkannya ke jalan menuju surga”. (HR. Turmudzi)
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PERSEMBAHAN:

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga

saya bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini saya

persembahkan untuk :

 Kedua orangtua saya bapak Kuntarko dan ibu Waito, adik-adik saya, serta

keluarga besar yang telah memberikan dorongan material dan spiritual.

 Dosen-dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil yang telah

membagikan ilmunya.

 Ahmad Nursholeh selaku rekan yang telah bekerja keras, berjuang bersama-

sama untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

 Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA terutama angkatan 2015 yang telah

banyak membantu dalam berbagai hal.

 Teman-teman yang selalu mendukung dan menyemangati dalam

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Nama : Afid Try Pamungkas

Nim : 30201504023
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PERSEMBAHAN:

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga

saya bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Laporan Tugas Akhir ini saya

persembahkan untuk :

 Kedua orang tua saya, bapak sumbardjo dan ibu musri’ah, adik-adik saya,

serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan material dan spiritual.

 Dosen-dosen UNISSULA Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil yang telah

membagikan ilmunya.

 Ahmad Nursholeh selaku rekan yang telah bekerja keras, berjuang bersama-

sama untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

 Teman-teman Teknik Sipil UNISSULA terutama angkatan 2015 yang telah

banyak membantu dalam berbagai hal.

 Teman-teman yang selalu mendukung dan menyemangati dalam

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Nama : Ahmad Nursholeh

Nim : 30201504030
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, segala puji kami hatukan kehadirat Allah

SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan

Tugas Akhir ini dengan judul ” ‘’REDESIGN GEDUNG KANTOR TERPADU

SUKOHARJO’’. Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam

menyelesaikan Program Sarjana Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Ari Sentani, ST, M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas

Teknik UNISSULA atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

2. Yth. Ibu Ir.Gata Dian Asfari,MT selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, yang

telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dengan penuh

kesabaran, dan sukarela, pemikiran, kritik, saran, serta dorongan semangat.

3. Yth. Bapak Muhamad Rusli Ahyar,ST.,M.Eng selaku Dosen Pembimbing II

Tugas Akhir, yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan

dengan penuh kesabaran, dan sukarela, pemikiran, kritik, saran,serta dorongan

semangat.

4. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik

UNISSULA.

5. Orang tua dan seluruh keluarga dari kedua penulis yang selalu mendoakan dan

memberi bimbingan arahan serta perhatiannya atas dukungan moral, spiritual,dan

financial selama ini.

6. Teman – teman di lingkungan Teknik Sipil berbagai angkatan, khususnya

mahasiswa angkatan 2015 yang telah banyak membantu kami.
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Kami menyadari, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan,dan

pengalaman yang dimiliki dalam menyusun Tugas Akhir ini sehingga masih terdapat

banyak kekurangan. Oleh karena itu , kritikan dan saran yang bersifat membangun

sangat kami harapkan untuk menjadikannya lebih baik dan lebih menuju pada

perbaikan lebih lanjut dan kesempurnaan.

Akhir kata, kami sebagai penulis berharap semoga laporan Tugas Akhir ini

dapat bermanfaat semua angkatan teknik sipil, khususnya bagi perkembangan

penguasaan ilmu sipil dan untuk semua pihak yang memerlukannya.

Semarang,

Afid Try Pamungkas : 30201504023

Ahmad Nursholeh : 30201504030


