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Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah S.W.T, kepadaNya kita memuji, memohom
pertolongan dan ampunan. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan pada
rasul-Nya terpilih, Muhammad S.A.W, begitu pula para keluarga dan sahabatnya
serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sehingga penyusun dapat
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini
laporan Tugas Akhir ini dengan judul: "BALlKPAPAN EXPO CENTER".
Penekanan pada Fleksibilitas Ruang Bangunan dengan Preseden Arsitektur
Tradisional Etnik Dayak (Kalimantan Timur). yang disusun sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu jurusan Arsitektur fakultas
teknik Sipil dan perencanaan Universitas Islam Indonesia
Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas tanpa dukungan dan bantuan
dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang
setulusnya kepada:
1. Bapak Ir. H. Hanif Budiman, MSA, Selaku dosen pembimbing yang telah
banyak memberikan masukan, arahan, dorongan dan kesabarannya dalam
membimbing selama proses penyelesaian tugas akhir ini. .
2. Bapak Ir. Arif Wismadi, MT selaku penguji yang telah memberikan saran
dan kritik yang membangun
3. Ibu Ir. Hastuti Saptorini, MA Selaku Ketua Jurursan Arsitektur Fakultas
Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh dosen serta staff bagian pengajaran ,yang telah mendidik dan
memperlancar kegiatan pembelajaran di Jurusan Arsitektur Universitas Islam
Indonesia.
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5. Kedua orang tua, serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan
moral, material dan doanya.
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6. Kakakku (Abang Ami Syawal, S.hut. , Makasih atas bimbingan dan motivasi
serta ide- ide kreatifmu slama edy kuliah. Adik-adiku(Nurul Rosmala, belajar
yang benar . Tak lupa edy ucap trimakasih udah bantu'n buati'n maket
walau harus lembur ampe larut malam,dan buat Nurul Salam Alhafiz,juga
blajar baik-baik. pliz... jangan naka!..!
7. Special dalam hidupku Reni Yusrina, Makasih atas Support, doa, perhaitan,
dan nasehatnya slama ini. (Slalu dan slamanya..ya.. !)
8. Teman- ternan kostku

"SIA XVINIII/12",La Kamaluddin S.stat. Agus

Bima(Tahnks atas bantuannya slama ini trus pliz deh kurangi itu tidur),Om
Undink (makasih atas bantuan dan motivasinya serta slalu mau dengarin
aku curhat ya.. ,) wiwid(makasih ya dah pinjamin komputemya slama proses
tugas akhir edy),la yasin,la Inal (pertahankan sifat Bagayamu), la Yanto
Bams(makasih udah pinjamin flashdisk nya slama ini) serta yang mrasa jadi
teman baikku slama ini makasih semua
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9. Temen-temen seperjuanganku di kampus terutama architecture 2001, baik
yang udah sarjana maupun masih mahasiswa... makasih dan jangan lupa bagi
bagi proyek ama temen.
10. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut
membantu kelancaran Tugas Akhir ini, semoga Allah SWT membalas dan
melipat gandakan amal dan kebaikan yang telah diberikan. Amin.
Akhir kata, semoga laporan ini bisa menjadi acuan bagi siapa saja yang.,
membutuhkannya

terlepas

dari

kekurangan

dalam

penyusunan

Laporan

Perancangan Tugas Akhir ini, penulis mohon dimaafkan.
Wassala.amu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 September 2006
Penyusun

( Edy Gunawan)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamadulillahhirrobbilal'amien
Puji syukur ku kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:
Papa dan Mama (H.Laguna- Hj. WaMale)
Kakak dan Adik- adikku(Ami Syawal, S.Hut. -Nurul Rosmala-Nur Salam Alhafiz)
Seseorang yang sangat berpengaruh dan telah memberi wama dalam hidupku
(Reny Yusrina)
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