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KATA PENGANTAR
 

Assalamu'alaikum Wr. Wb, 

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan rahmat 

dan hidayahNya kepada hamba - hambaNya yang selalu mengingatNya dalam 

keadaan susah dan lapang. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW yang telah menerangi gelapnya alam dengan cahaya IIlahi, 

dengan kemuliaan dan kesabarannya menyampaikan kebenaran. 

Alhamdulillah, pada akhimya penulis dapat menyesaikan Tugas Akhir ini 

dengan jUdul "Pusat Studi dan Terapi Autisme Terpadu, Desain Bangunan Yang 

Komunikatif dan Interaktif Melalui Pendekatan Terhadap Karakteristik Anak 

Autis", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesa~anaan Strata - 1 

pada Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Islam Indonesia. 

Penyusun menyadari bahwa daJam penulisan Tugas Akhir ini tidak akan 

terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin 

mengucapkan terima kasih yang sedaJam - dalamnya kepada : 

•	 Ibu Ir. Hastuti Saptorini, MA selaku Ketua Jurusan Arsitektur UII. Terima 

kasih atas bimbingannya selama kami kuliah di Jurusan Arsitektur ini. 

•	 Bapak Ir. H. Handoyotomo, MSA selaku dosen pembimbing, terima kasih 

banyak atas ilmu yang diberikan dan telah dengan sabar membimbing 

kami. 

•	 Ibu Endy Marlina, ST, MT selaku dosen penguji, terima kasih pula atas 

ilmunya dan masukannya. 

•	 Bapak dan Ibu dosen di lingkungan FTSP UII. 

•	 Ayah, ibu dan adikku, yang merupakan motivasi terbesarku. Terima kasih 

atas doa dan dukungannya, tanpa kalian aku tidak berarti apa-apa. 

Banyak hal tentang kehidupan yang kupelajari dari kalian. 

•	 For my biggest inspiration, Wawan" RA ". At the first moment time when i 

meet u, i feel so different. U're only the one valuable thing that i've ever 

had. I'm so happy to meet u and u're my happiness for now and forever. 
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•	 Ternan - temanku, Noni, Selli, Umi, Lolo, Echi, Indah, Vidya, Dony "Ndut", 

Rangga, Oslan, Phiphi, Uyun, Dian makasi banyak udah memberikan 

kisah indah selama empat tahun ini, ada suka ada duka. U're my best 

friends. Pokokna never ending story. 

•	 Suat masku dan mbakku, Mas arief, Mas Sagas, Mas Pungky, Mas 

Manik, Mas Yudha, Mas Ipul, Mas Aji (anak-anak Arch '00), n Mbakku 

Sakti (Arch '99), Mbak Inna (Arch '98) thanks banget buat banyak 

masukannya dan informasinya selama aku tugas akhir. 

•	 Suat Ani, Andrian, Hafidz n Ira, makasi banyak udah mau nganterin cari 

data plus jalan - jalan ke Semarang..hehe..benemya waktu itu hari 

burukku siy...Spesial buat Wiwit " Red Apple ", makasi yah..kemarin 

waktu di Semarang udah muter - muterin kita.. 

•	 Temen - temenku seperjuangan Stupa07 Andre, Rangga, Nanda, Lilin, 

Yessi, Nova, Mas Aan, Fanty, Rofi, Dhani, Udin, Randy, Aan, Oon n Mas 

Ari, akhirnya tidak ada lagi kata lembur or belum mandi...hehe... 

•	 Ternan - ternan Arch '02, Yudhi, Fikey, Alfian, Rian, Kiki, Dhani, Udi, 

Rian, Mukti, Ivan, Widya, Eris, Ojok, Ira, n semuanya yang 9 bisa 

kusebutin satu persatu makasih banyak buat pertemanannya selama 

ini...'N all of my friends at STUDIO 11/ M' Iqbal, M' Jorcy, M' Adit, M'Jaya, 

M' Ayu, Chi2, Yaya, M' Agus, M' Umi, M' Yaya cayo berjuanggg... 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu 

dlperbaiki dalam penulisan ini, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan 

kritikan dan masukan yang membangun demi kesempumaan dalam Laporan 

Tugas Akhir ini. 

Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih pada seluruh pihak yang 

telah banyak membantu dan penyusun berharap bahwa laporan ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak khususnya bag; penyusun pribadi. 

Wasslamu 'alaiukum Wr. Wb. 

Yogyakarta, Oktober 2006 

Penyusun 

Retno Palupi 
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