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Assa/amu'a/aikum Wr, Wb. 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga sampai saat ini masih mampu 

melaksanakan aktifitas dan dengan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Tugas Akhir Perancangan ini. 

Sholawat serta salam marilah kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

telah menuntun kita kepada agama islam, juga kepada sahabat dan pengikut 

setianya sampai akhir jaman. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir Perancangan ini tentunya tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang memberikan dukungan dan 

partisipasinya selama ini. 

Dleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

... Ir. Revianto Budi Santosa, M. Arch, selaku ketua jurusan arsitektur 

Fakultas Tekhnik Sipil dan Perencanaan. Terima kasih 'mas-ku' atas 

belnya, SMS-nya, buku dan CD-nya, yang selalu memantau 

perkembangan TA-ku dimana dan kapan saja. Atas dorongan mas juga 

hingga akhirnya 'adikmu' ini 'mau' menyelesaikan Tugas Akhirnya yang 

sekian lama terbaikan. Buatku 'mas' luar biasa ! 

'" Ir. Arman Yulianta, MUP, selaku dosen pembimbing, penguji, pengajar 

sekaligus pendidik juga ternan atas bimbingannya, diskusinya, serta 

wawasannya. Mas, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih atas 

toleransinya yang luar biasa hingga saya mampu beradaptasi lagi 

mengerjakan tahap demi tahap Tugas Akhir ini. 

" Ir. Arif Wismadi selaku dosen penguji atas wawasannya dan masukannya. 
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~	 Bapak-ibu dosen jurusan Arsitektur UII sebagai pengajar dan pentransfer 

ilmu-ilmu yang telah bapak-ibu berikan selama ini. 

•	 Kedua Orang tuaku, atas do'a dan kesabarannya. Juga adikku Rachmat 

jangan sibuk kerja terus luangkan waktu buat kuliahmu yang tinggal 

selangkah lagi, cepet ya de'.... 

'"	 Untuk ternan-ternan baikku 92 ; Noor Faiq, Lulus setio widodo, Heru 

Nuswantoro, Bayu 99, TA ini terasa mudah dengan bantuan dan 

dukungan ternan-ternan semua. 

.. Buat Ulfa 98, Prima kalian sahabat yang tak pernah lelah selalu 

mendorongku kuingat selalu ucapan kalian " Mas, mbok ya TA-nya 

dikerjakan " dan ga' pernah bosen mengingatkan. 

-4 Ternan satu khos ; Dian, Heri, Ikhsan yang selalu membantu kelancaran 

tugas akhir ini. 

'" Buat anak 2000 ; Andre, Agusdian, Adi, Purnomo, Ari, terima kasih atas 

bantuan dan semangatnya. 

.. Tia Jeny, Sambodo, Sudarsono, Juve, Dani, Mas Rama, Bojek, heru, 

lucky, iden, arya, buatku kalian sumber semangat menjalani hari-hari di 

Studio. 

"	 Seluruh keluarga besar mahasiswa Arsitektur UII serta semua pihak yang 

tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya. 

Demikian laporan Tugas Akhir Perancangan ini disusun agar dapat dijadikan 

sebagai wacana yang bermanfaat. Dalam berbagai keterbatasan, hambatan dan 

kekhilafan penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini. 

Oleh karena itu, Pembaca seta adik-adik angkatan selanjutnya dapat menggali 

kernbali kedalaman teori serta kesempurnaan penulisannya. Akhir kata semoga 

penulisan ini bermanfaat bagi kita semua, Amien . 

----..,....--~ ~~Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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