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Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, pemilik
seluruh ilmu pengetahuan yang selalu memberikan jalan dan kemudahan bagi
umatnya yang senantiasa ingin belajar memahami hakikat keilmuanNya.
Sholawat dan salam senantiasa kita persembahkan bagi Nabi Muhammad
SAW.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir
ini sebagai bagian dari proses tugas akhir perancangan yang telah penulis
tempuh. Tulisan ini takkan dapat tersusun tanpa bantuan dari mereka yang
kepadanya penulis haturkan terima kasih:

> lr. Hastuti Saptorini, MA sebagai ketua Jurusan Arsitektur yang tak henti-
henti memberikan semangat dan dorongan.

> lr. Hj. Rini Darmawati, MT sebagai dosen pembimbing yang senantiasa
memberikan dorongan dan bimbingan disertai kesabaran dan
pengertian.

> Bp Hanif Budiman, ST, MT untuk saran, bantuan, serta bimbingan
> Bapak dan Ibu, terimakasih untuk doa restu dan curahan kasih sayang
> Bp. AR. Sugiarto atas bantuan perolehan data dan referensi yang

diberikan, sangat membantu kelancaran pembuatan tugas akhir ini.
> Serta pihak-pihak yang kiranya sulit untuk penulis sebutkan satu per

satu.

Penulis menyadari sepenuhnya masih jauhnya laporan perancangan ini
dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala bentuk kritik dan saran dari pembaca
sangat penulis harapkan untuk kebaikan kita bersama

Semoga kita senantiasa berada dalam rengkuhan rahmat dan cintaNya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



........................GREAT THANKS AND LOVE........„„...........„.„.

BAPAK IBU TERCINTA, terutama MAMAKU TERKASIH atas semua pengorbanan,
cinta, basih sayang yang tab ada hentinya menjadiban semangat tab benal lelah
untub terus berjuang. Ilove you mom

De Uno untub beceriaan dan basih sayangmu yang membuatbu tab pemah merasa
capeb...

Mas Sigit My Inspiration untub menjadi dewasa

Mbab lln welcome to my paradise (you can feel it now) mabasih banget selalu anter
jemput dan semua masuban yang membangun itu.

My belove ABIN, hanya satu yang bisa melepas penat di hati, bebasih becil menjadi
permata hatibu yang tabban legam oleh wabtu.

My Dearest somebody, for love and understanding yang membuatbu bisa bertahan
dan berjuang. Semangat dan penciptaan aban bemenangan hati untub menjadi
bagian dari hidupbu. Love

Wisnu Adi Ristawan (Awang) satu tempat buat bamu, pesanan yang pastinya abu
beriban walau bamu gab minta hehehehe, thanbs banget nemenin lembur, nemenin
gambar, apapun ituabu begitu terbantu,

To Pa, mesbi jarang bertemu tetapi basih dan sayangmu bisa abu rasaban, senang
sebali bisa berbagi, to feel how Father's love is such of awonderfull thing. Pa Gie' nice
to bnow you

Oom Ali sebeluarga, cintamu bagai beluarga yang abu idamban selama ini,
terimabasih PUTREK teleb yang rajin buliahnya.

Untub reban berja, reban berjuang di After Image, someday bita bisa berjaya,
thanbs banget yahh Fita.

Teman seperjuangan De AJENG, De NINA, senang sebali berjuang bareng balian,
barabter lucu yang aban selalu membebas sampai bapanpun itu.



FANTIi, hay...hay... you...yoa... Idon't iibe your girl friend!!!!! Sama ga seh soundtracb
bita? Waaaaaaaaaaaaaa subses yah girl, nice to bnow you great day when in
studio MISSSS VOUUU.

Rendy, llham, Billy, Fafa, Hesti, Silvy, Leonard, Inung, Tato. Selamat berjuang guys

Elli and her little family, dah ngerepotin banget yah, mabasihhhh banget, abu
senang dengan beluarga becilmu, ayo berjuang girl!!!

Ema, Mono, Nana are still my best friends

Rang PRIVO^ZMI teman sebarang bamu dimana? Pasti dah subses yah, aduhhh
mabasih banget semuanya tab bisa dibayangban tanpa bamu. Weisssss
Adidarma, thanbs banget, abu tahu abu bisa hehehehehe finally Ican do something
right. So you can see it

Reza Pahlevi, best friend never end subses dude!!
Dini, Devon wherever you are, REMBALIRAN HARRV POTTERRU

Curat Ungu yang tab pemah abu lupaban AGNES, FARAH, JODV, BILLV, ANDI,
DANISHbapan jalan lagi misss you all, Mbab OPIE, Mbab LIA, Mbab IRA(mana
anabmu), Mbab INTAN(basbon), Mas PAUL, Mbab SUSI,

Teman teman Arch :AVIR, UNA, ALEX, NINA, PUDIR, banyab yang lain yang tidab
bisa abu sebutban satu per satu. Subses for you all

Aduh banyab sebali yang ingin abu ucapban dari orang orang yang telah mengisi
dan menjadi bagian dari hidupbu, tab ayal TERIMARASIH hanya bata yang tepat
untub membalas apa yang pemah balian beriban untub memulai hal besar yang
sempat tertunda ini.


