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LEMBAR MOrrO DAN PERSEMBAHAN 

"jllfafi titfa{metlIJampuni aosa syirl{aan met1{Jampuni aosa selainnya" 
(Q!;.?tn-!lVuaa,°116)
 

CBarangsiapa ytl118 mati tfan a{liiranya mengucapRg.n "£ai£fa/iai({au1f4!i"maRg.

ata tllaSU{surga"(1fatftst)
 

''.caMJmJla 'Wala ~ata ilfa6illiz6.:t]'"uufa tfaya tfan ~{Uiltan i.lcuafi aati.JllTah 

semata 

"suu1lfllJulinya ora11(J ya11(J paling muBa a1Si!Nya atfaf4Fi ya11(J pafUIfJ 6ert<zgwa" 

(~:Jlc.1fujarat: 13) 

2(}lpersem6ahRPn Rg.rya ini untu{: 

.JlBama~ ya1llJ aenaannya a{u menoena{qqz66{u tfan ~f{u 

.Jlyah tfan 16u:tufa{u ya11(J telali. mem6esati.!tn tfan menaufi{u 

sautfara-sautfara{u seiman aan se.?tgutali, 

Isteri ({an ana(~ ya11(J {usaya11(J~ 

(j3a11(Jsa{u :N7(fRJ 1Sert4 

.Jlfmamater{u 
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ABSTRAKSI 

Sebuah wadah yang fungsinya adalah sebagai fasilitas akomodasi yang 
dapat menunjang kegiatan utama para mahasiswa diantaranya kegiatan hunian dan 
belajar juga merupakan fasilitas penunjang keberhasilan study dan pengembang 
mutu kehidupan mahasiswa . 

Kota Yogyakarta sebagai barometer kota pendidikan mempunyai banyak 
fasilitas, sehingga banyak putra-putri daerah yang datang untuk melanjutkan 
pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Demikian juga dengan para putra 
mahasiswa propinsi Lampung . 

Bersamaan dengan itu pula pemerintah daerah setempat turut berperan 
serta untuk memajukan daerahnya dengan menyediakan fasilitas sebuah asrama 
putera di Yogyakarta .Dengan harapan selain dapat memperkenalkan budaya 
daerah juga mahasiswa lampung yang ada di Yogayakarta dapat terjalin hubungan 
interaksi sosial yang bait. 

Dimana didalam meningkatkan wawasan dan penambahan ilmu 
pengetahuan bagi mahasiswa tersebut pada asrama ini disediakan fasilitas hunian 
,belajar,penunjang seperti ruang bersama open scpace. 

Disamping ruang-ruangtersebut juga perlu diperhatikan bagaimana 
pengolahan kenyamanan.pada ruang tersebut.sehingga dapat terjalinnya interaksi 
yang barmonis .Dan bagaimana penampilanya yang dapat memperlihatkan 
sebuah karakter Arsitektur tradisiona1lampung. 
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KATAPENGANTAR
 

Assalamualaikum warahmaullah wabarakatu 

ALHAMDULILLAHIRRABBIL A'LAMIIN ,aku memohon pertolongan 

kepadaNya,dan Mohon ampun,dan berlindung dari kejelekan dan kerusakan diriku 

dan amalan-amalanku,Maka barang siapa yang diberi petunjuk olehNya maka 

tidak ada yang dapat menyesatkanya ,dan barang siapa yang disesatkan olehNya 

maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk baginya.Dan aku berlepas diri 

dari apa-apa yang aku terjatuh kepada perbuatan dosa. 

Lahaula wala kuwata illabillah. 

Allahuma soli alamuhammad wa ala ali Muhammad.wamantabiihim bi ihsani illa 

yaumidien,ammaba'du: 

Dalam penulisan ini kami banyak mendapat berbagai macam 

bantuan,bimbingan,dorongan,dari berbagai pihak Untuk itu dalam kesempatan ini 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1.	 Ir.Revianto Budi santoso,M Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan sekaligus sebagai Dosen Penguji 

yang banyak memberikan dukungan materil maupun moril serta masukan . 

2.	 Ir.Hj.Rini Darmawati,MT,selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bantuan,bimbingan,arahan sekaligus arahan kritik dan 

saran,kepada kalian berdua "tiada kata yang bisa saya ucapkan selain 

ucapAn terimakasih· yang sebanyak-banyaknya!"semoga amalan baik 

kalian mendapat balasan yang lebih baik. 

3.	 Ayah dan ibundaku tersayang yang telah memberikan doa dan dorongan 

baik secara materil maupun moril."Rabbirqfirli waliwa' lidayya 

warhamhumma kama Rabbayani saqhirah" 
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4.	 Isteriku dan anakku tersayang yang selalu menghibur dikala duka dan 

lara, serta mengingatkan aku untuk tetap istiqomah diatas Al-haq dan 

menjauhkan dari yang dilarangNya 

5.	 Serta para guru ngaji dan kawan-kawanku yang senantian mengingatkan 

aku untuk tetap taat pada perintahnya dan menjauhkan diri dari laranganya 

dalam keadaan aku terjatuh sehingga dapat bangkit untuk 

istiqomah.Semoga Allah senantiasa memberikan balasaNya yang berlipat 

dan mempersatukan kita didunia dan Jannah juga seluruh saudara-saudara 

kita kaum muslimin. 

6.	 Adik-adiku yang kusayang RizaI,Oci,Andar dan seluruh saudaraku 

terimakasih banyak atas bantuanya. 

7.	 My frends seAngkatan Heru(hearch),Antok,Mustain,Sigit,Bowo end Zaky 

yang akhimya lulus walaupun telat.....(he... he... he). 

8.	 Dosen,staff,karyawan dan seluruh mahasiswa jurusan teknik 

Arsitektur,serta berbagai pihak yang telah membantu penyelasaian proses 

tugas akhir ini terimakasih banyak atas bantuanya. 

Penulis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terlepas dari segala 

kekurangan dan kekhilafan serta masih jauh dari sempurna . namun penulis 

berharap karya ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudaraku seiman ,seaqidah dan 

seluruh kaum muslimin sebangsa maupun lebih dari itu.dan penulis berharap pula 

kiranya kelak ada yang dapat menyempumakannya. 

Wassalamualaikum warhmatAllah wa barakatu. 

Yogyakarta, 4 september 2005 

Penyusun, 
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