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LEMBARPERSEMBAHAN 

Allah Meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu tinggi. 

(Q.S Al-Mujadalah : 11) 

Barang siapa menempuhjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 

memudahkan jalan ke surga. 

(HRMuslim) 

J 
I	 Kupersembahkan luUsan ini untuk : 
I 

I

Allah Swt yang telah mengatur alarn jagad raya ini dan yang telah 

memberikan kehidupan bagi umat manusia. 

Dunia semakin indah karena-Mu. 

Kedua Orangtuaku yang terbaik dan yang tercinta dalarn hidupku 

serta yang selalu mendorongku untuk menjadi orang yang berguna 

bagi keluarga, bangsa dan agarna. 

Kakak-kakak ku dan adik-adiku, yang selalu mendorongku untuk 

menyelesaikan tulisan ini. 

1	 Seseorang yang aku kasihi dalmn hidupku, Dwi Pratiwi I 
Kusumaningrum. "You A My Spirit". i 

I Semua saudaraku dan teman-temanku dimanapun kalian berada, 

"Aku tetap merindukanmu ". 
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KATAPENGANTAR 

Assalamu 'alaikum wr. wh. 

Alhamdulillahirobbil'alamin saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang 

mana atas rahmat dan hidaya-Nya sehingga penulisan Laporan Perancangan Tugas Akhir ini yang 

beljudul Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Sepakbola PSS Sleman Di Yogyakarta ini bisa di 

selesaikan. 

Didalam penulisan Laporan Perancangan Tugas Akhir ini penulis mandapat berbagai 

macam bantuan, bimbingan, arahan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya kepada : 

I.	 Allah Swt yang telah memberiku ketabahan, kesabaran, kekuatan dan kesehatan serta atas 

Ridho-Nya juga penulis bias menyelesaikan segala ujian ini. "Amin...Amin...Amin.. ! 

Yaa.....Robbil'alamin.. 

2.	 Jr. H. Revianto Budi Santoso, MArch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Dosen Penguji yang 

telah banyak memberikan masukan, bantuan dalam penulisan agar hasilllya dapat bisa 

lebih baik lagi. Thank you very much Sir... ! " You A Few Good Man". 

3.	 Jr. Hj. Rini Darmawati, MT, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberiku 

bimbingan, bantuan, arahan, kritikan serta semangat yang tinggi. "Saya ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besamya. Semoga Allah selalu bersama ibu. 

4.	 Jr. Suparwoko, MURP, selaku Dosen Tamu yang telah memberikan kritikan dan saran 

serta masukan yang banyak. 

5.	 Dosen, Staff, Karyawan dan seluruh mahasiswa Jurusan Arsitektur, terima kasih atas 

ilmu yang di berikan kepada penulis. 

6.	 Bapak dan Ibuku tercinta atas doa restunya yang mengalir deras dan tiada henti, serta 

pengertian-pengertiannya yang sangat arif. 

7.	 Pengurus dan Staff PSS Sleman yang telah membantu mempermudah dalam proses 

pencarian data. 

8.	 Mas, mbak dan adiku tercinta Mas Narto,Mbak Nur, Mbak Tina, Mbak Tini, Mbak Ika 

.Maria, Adiku Mahfud dan Darmawan serta seluruh saudaraku dan keponakan

keponakanku yang ada di Lampung semua, terima kasih atas dorongan dan 

dukungannya. 
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9.	 Keluarga Besar Bapak dan Ibu Wahyudi, Eko Sulistio beserta Istri Ratih, Raka yang lucu 

dan dek Yeni, Terima Kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan, 

Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. 

10. Keluarga	 Bapak dan Ibu Keparakan beserta Lek Teguh. Terima kasih atas motivasi

motivasinya. 

11. Ternan-ternan	 studio periode ill tahun 2005, Bang Misbah, Kurniawan, Cah bagus 

Zaki,Sigit, Satyo, Oek,Teddy, Fajri, Arif, Akbar,Cheppy, Ratih Kartika Sari, Anis, Dwi 

dan yang lainnya yang tak bisa kusebutkan satu persatu. "Seru banget kalian semua". I 

Miss you Friends .... ! 

12. Ternan Moshi-Moshi ku, Ijal, Uut, Yanto Bores, Adi Batik, Abi, Aan, Anop, Alan, Fredy, 

Anto, Agus 5000an, Kelik, Om Adi, Patria, Ncek. Terima kasih konco-koncoku, "kalian 

baik banget deh". 

13. Mbak Eka dan	 adik-adiku yang cantik-cantik, Ui, Ulan, Ntiz, Na, Ndah "Cirebon 

Komunitas ". 

14.	 Mas Tutut dan Mas Smjiman, terima kasih telah mamberikan masukan selama di studio 

Perancangan. 

15. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan tidak mungkin di sebutkan satu 

persatu. Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang berlipat atas bantuannya. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Perancangan Tugas Akhir ini 

tidak lepas dari banyak kekurangan dan kekhilafan serta masih jauh dari sempuma, maka dengan 

demikian penulis mengharapkan kritik dan sran yang sifatnya membangun untuk perbaikan 

penulisan ini. 

Wassalamu 'alaikum WT. wb 

Yogyakarta, September 2005 

Penulis 

Mustain 
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