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Assa/amualaikum Wr. Wb

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan segala umat di dunia serta alam
semesta atas berkah dan rahmatnya serta kemudahan jalannya. Sholawat
serta salam pada Rasul Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat
Alhamdulillah Tugas Akhir ini yang berjudul Cineplex 21 dan
restoran di Jogjakart& dengan perpaduan fungsi rekreasi dan komersial
pada bangunan cinema dan restoran, dapat terselesaikan dengan
harapan dapat jadi semangat, sebuah modal untuk melangkah ke depan
di bidang Arsitektur.
Laporan

Peraflcangan

ini tidak lepas

dari

fakta-fakta

atas

kekurangan dalam menyusunnya. Banyak pihak yang terlibat dalam
proses hingga penyelesaiannya. Sekedar ucapan terima kasih tidak
mungkin cukup diberikan oleh penulis kepada yang telah rnembantu,
meluangkan waktu qan pikirannya dalam menyelesaikan laporan ini.
Ayahanda dan Ibunda, yang telah melahirkanku, merawatku, mendidikku
sampal aku dewasa, serLa Terirna kasih untuk kasih sayang, doa dan
dukungan yang selalu di berikan untukku.... dalam menjalani hidup. Mba
Ariesa dan Mba Novia , thanks untuk selalu pengertian kepadaku. Adek
Iyud, tetaplah semangat untuk menjadi yang terbaik. Ir. H. Revianto B.
Santosa, M. Arch (Ketua Jurusan Arsitektur FTSP UII), Ir. H. Supriyanta,
Msi (Dosen Pembimbing Tugas Akhir)

terima kasih atas doa, segala

waktu dan pikirannya untuk rnembimbing saya dalam menyelesaikan
Tugas Akhir dari awal sampai akhir, serta segala kritik dan sarannya
selama saya menjadi rnahasiswa Arsitektur UII. Ir. Priyo Pratikno (Dosen
Penguji Tugas Akhir),

terima kasih atas semua pertanyaan dan

masukannya. Selurull Dosen Arsitektur, Staf, dan Karyawan Uti, yang
telah memberikan ilmunya untuk kami sehingga kami mantap untuk



melangkah ke depan, serta segala kemudahan pelayanan administrasi
karnpus. Mas Tutut dan Mas Sardjiman, terima kasih dan maaf selalu
ngrepotin. Ternan-ternan satu studio TA Bayu "siro", Agus, Nuning,
Doni, Dwi, Adjie, Yudha (trims tuk masukan 3d nya), Ayok (repot man),
I~pakan

Sigit, Joko, jangan
kalau aku banyak

sal~h.

kebersamaan kita selama studio TA, maaf

Ternan-ternan kost nol game center b'ng Roland

(trims masukan tent9ng mobilnya), b'ng Ali (trims atas masukan dan
internetnya), b'ng Ery (apapun makanannya minumnya tetap teh botol
Sosro), b'ng Rizki (ingat yang di Jakarta), Fachrul (tetap kuliah untuk
masa depan), Andi (ngegame terus kapan maennya...), Nugroho (jangan
suka godain abang-apangnya yang lagi pusing), pak Edy (udah jagain
mobilku waktu malam). Mas Agus & mba Yuni trims udah jagain rumah
selagi aku di

Jogjak~rta.

Anak-anak Sadewa, ternan baikku Ayok dan

s~lalu

berteman baik, untuk someone maaf selalu

Abie semoga kita

mengecewakanmu sernoga senang dengan yang baru. Dan teman-teman
Arsitektur angkatan
membantu dan

~9

GOD bless y'all.. ....Serta semua pihak yang telah

mend~akan

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,

karena keterbatasan <:fan kekurangan saya. Sekali lagi terima kasih atas
segala waktu, pikiran, do'a dan bantuannya untuk membantuku selama
ini, semoga dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah
Saya

sangat

menyadari

keterbatasan

swr..... Arnien.
kemampuan

dan

pengetahuan dalam Renyusunan Tugas Akhir inL Saran dan kritik yang
membangun sangat saya harapkan untuk kesempurnaan laporan ini,
semoga semua yang saya buat dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak....Terima Kasih.
Allahuma Amiin.

Was~alamualaikum.

Wr. Wb
Jogjakarta, Januari 2005
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