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KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanir Rahim 

Assalamu (alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi rabbil'alamin, Segala Puji Serta rasa syukur yang sedalam

dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang hanya karena 

hidayah dan rahmat-NYA semata-mata laparan Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun sesuai dengan kurikulum yang ada di 

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta yang merupakan salah satu syarat dalam 

menempuh kesarjanaan Strata 1. 

Laparan ini merupakan dokumentasi penulis dari berbagai referensi 

maupun proses bimbingan selama proses perancangan pada 

perencanaan Akademi Fotografi di Yogyakarta ini, dengan mengambil 

efek cahaya bangunan sebagai media untuk mendukung pembelajaran 

fotografi. 

Penulis tidak pemah lupa bahwa laporan ini tidak akan pemah selesai 

tanpa bantuan dar; berbagai pihak yang memberikan dukungan, saran 

dan kritik untuk menjadikan laparan ini menjadi lebih lebih baik. Untuk itu 

penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada : 

1)	 Almarhum Ayahanda, dan Bunda tercinta atas segala perjuangan, 

kasih sayang, do'a, dan dukungannya. 

2) Bapak Ir. H. Munichy B.E, M.Arch, selaku Dosen Pembimbing 

Tugas Akhir yang telah banyak memberikan masukan dan arahan 

dalam menjalankan Tugas Akhir ini. 

3) Bapak Yulianto P. Prihatmaji ST, MSA, selaku Dosen Penguji yang 

telah mengkritik dan memberikan saran yang baik. 
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4) Kakak-kakakku tercinta : Bang Heri dan Kak Wiwik, atas do'a dan 

segalanya. 

5) Adinda ['kuk] Lia Vibiantari, atas dukungan yang tak pernah 

berhenti. 

6) Abang-abangku: Bang Taufiek++, Bang Jaya, Bang Budi, Bang 

Yayank-Ieya, Bang Yani, tanpa bantuannya laporan, maket, serta 

image-3D tak terselesaikan dengan baik. 

7) Rekan Bagus Piyu CS, matur nuwun nggeh mas atas dukungan 

sernangat juang yang extreme tak tertandingi oleh siapapun...dan 

berkesan. Garapan landscape-maketku jadinya kok bagus...? 

8) Rekan seperjuangan : Doni, Amri, Santi, Try, Sodiq, A'ok.....kita 

sernua akhirnya lulus boy...girs.... 

9) Rekan Komat-Komik Zine dan Deadline_Studio: lulu, thankz atas 

dukungan dan antusias yang berlebihan Ardhi, Wawan, Ali, Ari, 

Akbar, ayo kita cari pengalaman baru Diky, thanks semuanya, 

cepet lulus. 

10) Rekan Asrama [Bl] : Riky Joe, sangat menyenangkan pake 

komputermu 90 jam....Opek, makasih udah mengantar survey ke 

lokasi site...Wira, Zaky, Giri, Anto, Bang Hen, Robin, motor kalian 

sangat membantu.... dan teman-teman yang lain, 

terimakasih...bersatu kita teguh bercerai kita runtuh ! 

11) Anak-anak perkusi [SAKAREPE] dan alumni, semoga semakin 

kreatif dan berkembang. 

12) Teman-teman Arsitek angkatan '98-'02, 

13) Semua pihak yang membantu hingga terselesaikan Tugas Akhir ini 

dan tak dapat disebutkan satu per satu. 

IV 



---

Dengan selesainya laporan ini diharapkan mampu menjadi pengalaman 

yang bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sebagai penerapan teori

teori yang dipelajari selama di bangku kuliah. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta, Septemeber 2006 

Penulis, 

Hendra Wirawan 
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