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PERSEMBAHAN

Jika kau memiliki sebiji kurma ditanganmu, maka tanamlah, meskipun
besok hari kiamat. siapa tahu bias menjadi kebaikan untukmu.

-Rasulullah Saw.

Buatlah peristiwa-peristiwa besar, yangakan membuat hidupmu lebih
dasyat di masa depan, cetaklah sejarah, guncanglaj dunia, buatlah dunia

ini mengakui ini kamu hebatl

Apa yangkamu bisa lakukan sekarang lakukanlah! Jangan terlalu
banyak berpikir kekhawatiran dan ketakutanmu, yangakan membuat

kamu terus menerusjalanditempat, tidakmelakukan apa-apa!,
Lakukanlah, siapa tahu bisajadi kebaikan untukmu!

Kupersembahkan kepada orang-orangyangtelah menyayangiku dan
membimbingku dalampenulisan tugas akhir ini, berkat doa dan

dukungannyapenulisan ini dapat terselesaikan.
Semoga apayangtelah anda berikan kepadaku dapat terbalas semua oleh-

Nya.
Orang-orang tersebut adalah ayah, bunda, adiku serta teman-temanku
serta kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak kenangan selama

kuliah ini.
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KATA PENGANTAR

^—easi *?b

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat

dan hidayah-Nya, tidak lupa juga shalawat serta dan salam kepada Nabi

Muhammad SAW , sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

perancangan Tugas Akhir ini dengan judul :

"PONDOK PESANTREN MODERN"

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak

mendapatkan bimbingan, petunjuk, doa dan dorongan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir.Hastuti Saptorini, MA, selaku Ketua Jurusan Arsitektur

Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Penguji pada

Tugas Akhir yang telah banyak membantu dan membehkan

petunjuk kepada penulis.

2. Bapak Ir.H.Fajriyanto, MTP, selaku Dosen Pembimbing Tugas

Akhir yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan

kepada penulis.

3. Bapak-lbu dosen Jurusan Arsitektur, terimakasih atas

bimbingan dan ilmu-ilmu yang telah diberikan selama ini.

4. Kedua orang tuaku, Ayahanda Muhammad Ali dan ibunda

Rosmiati terima kasih atas dukungan semangat, do'a, materi

dan segala pengorbanan tanpa pamrih yang telah engkau

berikan dengan tulus ikhlas.

5. Buat kekasih yang tercinta dan tersayang Zulkifli Hs (sule) atas

segala bantuan do'a, samangat dan dukungan yang selalu kau

berikan. u is my best, my love, my inspiration. Do the best for

our future, keep spirit n get all u wanted.
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6. Thank to kakak dan adik-adikku Rina, Rini, Heni, Rahmad,

Bang Romi, Bang Nasrun, Rizki dan Waya atas dorongan,

semangat dan doa yang setiap saat engkau panjatkan untuk ku.

7. Sobat seperjuangan (lfa_cuantiq, Eno, Ira, M'kukuh, Renata,

Ova, Ucup, Josa, Yuni dan Suherman) thanks for all, met

berjoeang dan semoga sukses.

8. Hipmasi bersaudara : Kak Idris, Kak cilli, Kak Iwan, Bandri,

Aank (simon), dan Rizal. Atas semua dukungan dan

bantuannya. thanks guy's keep fight for get your dreams.

9. Anak kost X-Treme : Erna, mas mul, pipit, titin, ifa, khil dan

serly Atas semua dukungan dan bantuannya. thanks guy's keep

fight for get your dreams.

lO.Segenap pimpinan dan karyawan Pondok Pesantren Teknologi

Riau, Terimakasih atas bantuan data yang diberikan dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

H.Buat M'Tutut dan M'Sarjiman pengurus studio terima kasih

atas bantuan yang diberikan selama di studio.

12. Buat sobat-sobat ku "Wareed Club" Desi, Dona, Evi, Eka dan

Rika selalu tetap berjuang jalan masih panjang, ciayoo..We Can

Dolt...

13. Buat Teman-teman Studio periode III, terima kasih atas segala

bantuannya, ujian&rintangan selalu menanti kita untuk

dipecahkan, Sukses selalu

14. Teman-teman seperjuangan '02', jadilah orang yang sukses

dengan usaha yang keras kita bisa....

15. Buat Teman-teman KKN BT-76,AKT-32 (Nara, deden, Gepeng,

Faisal, Agung, Rahan, Beni, Ami, Aie, Dita, dan Mita)

semoga pertemanan yang terjalin selama ini tetap terjaga

16.Seluruh civitas Akademika Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik

Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia dan

selurung orang yang terlibat dalam pembuatan TA ini yang tidak

bisa dituliskan satu persatu.



Akhirnya penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini bukaniah satu

karya yang sempurna, namun kiranya dapat menjadi langkah avval dalam

mendapatkan hasil yang diharapkan. Semoga iaporan perancangan

Tugas Akhir Pondok Pesantren Modern ini dapat bermanfaat.Amin.

Wassaiarnu'aiaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, November 2006

Penulis

( Ernny Wulandari)
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