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Ayahanda dan bundaku tercinta, terima kasih atas doa dan restunya
 
serla dukungan material dan immaferialnya.
 

Adik-adikku tercinta Momon, Ncung, Rina dan Yoyok, terima kasih atas doa dan restunya.
 
Sanak keluargaku tercinta, atas doa dan restunya selama di tanah rantau.
 

Gadis tercantik Borneo "Anna" atas motivasi dan dorongannya.
 
Rekan dalam suka dan duka "Mitro Group I, Crew.
 

lako segenap Tau Samawa "Sabalong Sama Lewa".
 



KATA PENGANTAR 

Assalaamu'alaikum Wr. Wb. 

" 
i. Puja dan pUji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

~ karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Paper dengan judul "Gedung Produksi 

Periklanan di Yogyakarta" dengan penekanan pada perencanaan dan perancangan 

ruang produksi yang mampu mendukung produksi. 

Tugas akhir ini merupakan bagian mata kuliah yang diajukan untuk 

memenuhi syarat kelulusan pada jenjang pendidikan Strata - 1, Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya, kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Ucapan terima 

kasih penulis tujukan kepada : 

1. Ir. Wiryono Raharjo, MArch. Selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

2. lr. Sugini, MT. Selaku dosen pembimbing utama, yang telah memberikan 

bimbingan dengan penuh kesuhumn scrta mcmbcrikan aCllan-acuan penalaran 

kepada penulis. 

3. Ir. Handoyotomo, MSA. Selaku dosen pembimbing pendamping atas motivasinya 

dalam memberikan acuan-acuan dan penalaran kepada penulis. 

4. Rekan-rekan "Mitro Group" atas segala dukungan dan bantuannya. 

5. Jamaluddin AQ, dengan "Jaler Outdoor"nya, yang menyediakan waktu dan data 

dalam wawancaranya. 

6. lwan dan Jimmy yang memberikan banyak masukan dan bantuan. 

7. Mas Fauzi dan Mas Umar beserta stafTitian Illahi Press, atas segala masukannya. 
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8. Karyawan perpustakaan dan administrasi Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil 

dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

9. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna, maka saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. 

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan dan 

keberhasilan kita, amien. 

Wassalaamu'alaikum Wr. Wh. 

Yogyakarta, Nopember 1997 
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