
KURSUS MUSIK di YOGYAKARTA 

Penekanan Pada Penataan Ruang Kursus musik yang sesuai dengan Karakter suara 

pada alat musik yang di mainkan dan menciptakan bentuk bangunan dari transforrnasi 

karakteristik Alat musik Piano. 

MUSIC COURSE In YOGYAKARTA 

Spatial layout ofmusic course which is suitable with sounds characteristics ofmusic 

instruments that is played and to create the form of building from characteristics 

transformation ofpianos 
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Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, kesulitan dan 

kemudahan yang telah dan yang akan diberikan-Nya. Doa, shalawat serta salam saya 

panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat 

yang menyertainya. 

Akhirnya han yang paling di nanti dalam hidup yaitu awal dari suatu proses 

perjuangan usaha dalam kehidupanku selesai sudah , dengan menyelesaikan salah 

satu sarat perjuangan dalam studi ini yaitu Tugas Ahir. Bagian akhir dalam studi tetapi 

merupakan bagian awal dari Proses kehidupan yang sebenarnya. Kita harus terus 

berjuang ya.. dengan Istiqomah. Lakukan usaha terbaik kita dan serahkan hasilnya 

kepada Allah!!!. 

Ya ternyata design memang tidak pernah mati dan gak ada matinya..so 

silakan bereksplorasi dengan khayalan anda karena memang dunia Arsitektur begitu 

luas dan terlalu bebas ...heee! yang pasti lelaplah berjuang untuk terus berkarya, 

Tingkatkan iman kita ,tingkatkan i1mu kita dan abdikanlah kepada masyarakat 

lum;!1. ..Amien 
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Wassalamual'alaikum Wr. Wb 

Jogjakarta,11 November 2006 

Wa Ode Cici Amalia Gemala Hani 
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II TENTANG HARI INI .. 

jika kita berada di pagi hari ,janganlah menunggu Sore harLHari inilah yang akan 

kita jalani, bukan hari kemarin yang berlalu dengan segala kebaikan dan 

keburukannya, dan juga bukan hari esok hari yang belum tentu datang. Hari 

yan~ saat ini rnatahari menyinari kita ,dan dan siangnya menyapa kita , inilah hari 

kita .Umur kita mungkin tinggal hari ini. Maka anggaplah masa hidup kita adalah 

hari ini saja ,atau seakan akan kita di lahirkan hari ini dan akan di matikan hari 

juga. Dengan begitu hidup kita tak akan tercabik cabik, diantara gumpalan 

keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang 

penuh ketidakpastian dan acapkali menakutkan....Manfaatkan 5 kesempatan 

sebelum 5 kesempatan yang lain yaitu: 1). Masa mudamu sebelum datang masa 

tuamu,2). Masa sehatmu sebelurn masa sakitmu,3) Masa hidupmu sebelum 

datang masa kematianmu 4 )masa kayamu sebelum masa fakirmu dan 5) Masa 

senggang mu sebelum masa sibukmu. 

Nikmatilah hari ini dengan segela kesenangan dan kebahagiaan !!!! 

Terirnalah rezeki,lstri,Suami,anak-anak,tugas tugas,rumah"lmll dp.ngan 

pekerjaan kita dengan penuh keridhoan ,maka semua karya pada hari ini jangan 

tertuju hanya upaya pada perolehan dunia ,namun cita citanya harus keperaih 

yang tinggi yaitu ketika hari kematian yang Khusnul Khotimah. Tiap tiap berjiwa 

pasti akan merasakan kematian .inilah kepastian yang paling pasti dari rentetan 

perjalanan hidup manusia .hari kemarin sudah berlalu, hari ini kenyataan hari 

esok belum tentu, dan hari kematian PAST!.!!!! 

Semoga bermanfaaat untuk kita semua...Amien!! 
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LEMBAR PERSEMBAHAN
 

Cici BERTERIMAKASIH kepada : 

The one and Only ....KANJENG GUSTI ALLAH SWT, ...atas limpahan 

Rahmatnya dan kasih sayangnya dan atas segela ujian kesedihan 

,kebahagiaan, kesulitan dan kemudahan dalam proses menjalani kehidupan ini 

hingga mampu membuktikan bahwa saya dapat membuat tugas akhir ini dengan 

baik dengan nilai yang sangat memuaskan.!! terimakasih karena telah 

rnembukakan jalan yang lurus untuk bisa mengerti arti perjalanan hidup yang 

sebenar benarnya.. Karena keyakinan ku bahwa Tuhan akan masuk kedalam 

hati Setiap hambanya dengan Pintu yang berbeda bedaThanks God. 

Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat 

yang menyertainya... Yang menjadi sumber inspirasiku dalam menjalani Proses 

kehidupanku menuju kehidupan yang sebenar benarnya.. lnsyaAllah..!! 

Mama..Mama.dan mama...Satu-satunya sumber kekuatan dalam hidupku 

,terimakasih atas Do'a,perhatian dan kasih sayang dan segala usaha yang tak 

akan pernah habis untuk kami. ..hingga aku akhirnya bisa rnernpersembahkan 

hasil terbaikku dengan nilai yang memuaskan.La Tahzan (Jangan Bersedih 

)Karena aku yakin Tuhan selalu memberi jalan yang terbaik untuk kita walaupun 

kita memandang itu buruk.itu karena tuhan sangat menClntal klta..Amlenn. dan 

jangan pernah lupa.."We'lI always love u " Forever.!! mama you're the queen of 

my heart..... You will always be the girl in my life!!' 

Wa Ode Hani's Family..buat Semangat dan Do'anya ..keluarga yang 

membuatku selalu ingin terus hidup..he2 

Wa Ode Fara linda Hani,mas koko cmd de' Aya...tunggulah aku di 

Jakarta mu..he2. 

Wa Ode Beby Vora Hani walaupun kita selalu berbeda perrdapat tapi 

memang begitulah kita ..Gunakanlah waktu kita karena kita akan berpisah. 

Jangan suka ngalamun ...heee 
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Wa Ode Amanda Karerina Hani, Ayo bikin orang orang iri dengan 

kekompakan kita..Hwaaahaha..buktikan Kalo' kamu juga Bisa .. !! Biarkan Anjing 

menggonggong kafilah berlalu. Jadikanlah semua ujian kehidupan ini sebagai 

bahan pelajaran untuk kita...Karena Kita yakin KITA PASTI BISA.. !! 

Adekku Bagas Bayu Adji...Berusahalah menjadi dewasa..dan terus 

bersabarlah , karena kami semua mencintaimu..hee2.LOVE u . 

Bu Rini Darmawati...buat bimbingan selama tugas akhir..makasih buat 

kesabaranya ya bu dan nasihat nasihatnya.!! 

Pak Hanif dan Pak Arief.....ya pak kita memang harus bersyukur karena 

masih tahan dalam dunia ke Arsitekturan dan dapat sampai pada titik akhir 

project ini.he2 

Angga Andrian Wahyu Pradana...semoga Allah mengijinkan menjadi 

SIGARING NYAWA. Terimakasih karena selalu menemaniku dalam proses studi 

yang panjang ini.. ..you SEE... !! SAYA MAMPU. 

Almarhum Mbah Kakung, Mbah Putri , Bude Ning, Sulek AUk..dan semua 

keluarga thaxs buat dukunganya, 

Bapak dan Ibu Suhartono...Keluarga keduaku.. makasih buat 

nasihatnya, do'a dan dukunganya.. merupakan kehormatan bisa berkenalan 

dengan ibu dan bapak. 

Mbak Anggi Andriani putri..sory kalo' sering ngrepoti ya!!..makasih buat 

rnasukan rnasukanya..rnbak tak tunggu undangan merit nya ya..? tak do'a in deh. 

Liyah Imarlin....Prend akhirnya kita bisa lulus bareng..setelah perjungan 

kita yang sangat panjang..GO to The next level..he2. tak tunggu undanganya 

ya? 

Dede, Hesti....kalok ga ada kalian mungkin kuliah ini bakalan 

basii..he2.de jangan ketawa mulu agh capek nih....hesti..tenang 2 gak usah 

grogi gitu dong...heee2.ayoo semuanya giHran kalian yang berusaha...semoga 

pertemanan ini gak berakhir sampai di sini..ok! 

Mukti n Dyan ...makasih buat maketnya..wawah ..maketnya banyak yang 

elus elus tuh..he2 pada kagum kali yen The best maket de pokoknya.. ! yang di 

bela belain malam takbiran bikin rnaket.sukses ya buat kalian!! 
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Mutsundel ....ukuranya gak jelas ya mutsu..ehmmm. kira kira berapa ya? 

Hwe hwe..pokoknya makasih banyak buat bantuanya.! 

Billy elyn.. Cepet cari pendamping buat wisuda he2..ayik Sang sms nya 

Dasyatt..... kalian berdua tuh kalok udah ngobrol kayak dunia nya sendiri aja 

rnang yang laen ga denger pa? Yang nyambung doong ama kita.?he 

Temen temen Studio..Roni( wah crita ma kamu memang menyenangkan 

ada aja yang di bahas)..m Agus (temen diskusi yang menyenangkan)..Nanda( 

Gimana sesi pemutaran film udah mulai belon?) Anak Bimbingan Pak 

handoyo (Sory ya tak gangguin terus)..Yudi Kentut( Grand Opening RS gigi 

dan mulut kapan?)..Sukses buat semua ,kenangan di studioo yang tak 

terlupakan.he22 

Tisu GULUNG untung kamu ada ,hehe2 sudah beberapa episode kita 

lalui dan kamu selalu ada hWaaahahaha.!!!! 

Mas sarjiman dan mas Tutut buat kesabaranya sarna anak anak yang 

memang rode wengg kabeh he!!! 

Temen temenku JP,Novi untung, Nia dll. Kapan ki reuni..? 

Dan buat ternan ,sahabat, dan kerabat yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu yang telah melengkapi hidup ini menjadi lebih indah dan bewarna .. 
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