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RATA PENGANTAR

Puj i dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah

S.W.T. yang karena dengan ridhaNya, laporan ini dapat

kami selesaikan.

Laporan Perencanaan dan Perancangan ini disusun

untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka

menyelesaikan Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur Fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam

Indonesia. Pada dasarnya, penyusunan laporan ini

dilakukan dan disesuaikan dengan tuntutan yang sebagian

besar bersifat akadeiuis. Hal berarti ini sangat

tergantung kepada kemampuan akademis penyusun sendiri.

Karena kemampuan yang terbatas, maka laporan ini

dapat diselesaikan berkat bantuan beberapa pihak. Untuk

itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima

kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak turut

membantu baik ssecara langsung mapun tidak langsung

dalam proses penyelesaian laporan ini, yaitu :

- Ir. H. Munichy BE. March, selaku Ketua Jurusan

Arsitektur UII dan sebagai dosen Pembimbing Pembantu.

- Ir. Chuffran Pasaribu, selaku dosen Pembimbing Utama.

- Ir. Wiryono Raharjo, selaku dosen Pembimbing

Pendamping.

- Staf dan Dosen dan Karyawan di Jurusan Arsitektur UII.

- Pihak-pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat kami
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sebutkan satu persatu yang telah turut membantu baik

langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian

laporan ini.

Penyusun menyadari adanya keterbatasan kemampuan

baik yang bersifat akademis maupun non akademis yang

menyebabkan laporan ini terasa masih jauh dari sempurna.

Untuk itu, kritik dan saran selalu penyusun harapkan.

Akhir kata, penyusun mengharapkan semoga Laporan

Perencanaan dan perancangan ini dapat bermanfaat

sebagaimana mestinya, terutama bagi pihak-pihak yang

berkepentingan.

Yogyakarta, November 1994
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