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Persembahan
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Segala puji syukur kamipanjatkan kehadirat Allah SWT

pencipta alam semesta beserta isinya

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita,
shalawat dan salam semoga dilimpahkan selalu

kepadajunjungan kita Nabi Muhammad SA W,

keluarga, sahabat, dan para pengikut risalahNya, amin.

Kupersembahkan buat

yang selalukucinta dan kusayangi

Aim Ayahhnda, Notaris. Harun Arrasyid, SH. (10 Juni 1942 -17juli2003)
Ibunda, Hindun Chairani

Adiku, Sarah Hidanah, ST. (Ala ) dan ErikLitus Kaharuddin (Eyik )

Terimakasih atas segala Doa dan kasih sayang serta cinta dan pengorbanananya

yang takkenalputussampaikapanpun.

Serta seluruh keluarga dari

Meranjat dan Plaju
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Motto

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
Dia telah Menciptakan Manusia dari segumpal darah.

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah,
Yang mengajar (manusia) denganperantaraan kalam.

Dia mengajarkan kepadamanusia apa-apayang tidak diketahuinya.
(Qs. Al-Alaq 1-5)
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Demi masa

Sesungguhnya manusia dalam kerugian
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramalsholeh dansalingberwasiat

dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran
(Qs. Al-Ashr 1-3)

Renungan
Sesungguhnya rahasia

yang hendak kamu ketahui
tersembunyi di balik waktu

dan di balik waktu tersembunyi rahasia Allah
maka

bila berkenan Allah

akan membukakan rahasia

bagi orang-orang yang berikthiar
di dalam waktu yang diberikan kepadanya

By: Heru Nuswantoro
(Hearch)
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KATA PENGANTAR
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Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Pencipta alam
semesta beserta isinya yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta
inayahnya-Nya kepada kita semua, shalawat dan salam semoga dilimpahkan selalu
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut

risalah-Nya, amin.

Tiada terlepas dari kekuasaan serta kasih sayang-Nya lah sehingga kami dapat
menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul Yogyakarta Phone Market Centre
dengan Pengembangan Ex-Bank BHS Menjadi Yogyakarta Phone Market Centre
sebagai penekanan dalam perencanaan dan perancangannya sebagai syarat kelulusan
pendidikan sarjana tahap strata satu (SI) pada Program studi Teknik Arsitektur
Universitas Islam Indonesia.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima-kasih kepada
semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mendukung selama proses penulisan
tugas akhir ini baik langsung maupun tidak langsung sehingga terwujud serta
selesainya sesuai dengan yang kami harapkan Semoga Allah SWT memberikan
amal kebaikan dan merestui kita semua, Amin.. sebagai ungkapan terima kasih

kepada:

1. Ir. Revianto Budi Santosa, M, Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia,

terimakasih Dengan motifasi serta do'a-nya ketika Menunaikan Ibadah

Haji agar Tugas Akhir kami lancar, terimakasih Pak ya.. InsyaAllah

semoga menjadi HajiyangMabbrur.

2. Ir.H. Tony Kunto Wibisono. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
Yang dengan ilmunya, kesabaran dan pengertiannya memberikan
pengarahannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



3. Inung Purwanti Saptasari, ST. MSi. Selaku Dosen Penguji Tugas

Akhir. Yang telah mengkritisi tugas akhir ini untuk menjadikannya

lebih baik lagi.

4. Ir. Priyo Praktikno, MT. Selaku Dosen Tamu Penguji Tugas Akhir

5. Ir.Hanif Budiman, MSA. Selaku Koordinator Tugas Akhir

6. Mas Tutut dan Mas Sarjiman selaku pengawas studio tugas Akhir

terimakasih atas motifasi dan dukungannya selama Studio Tugas

Akhir.

7. Serta untuk segenap staf jajaran Dosen Pengajar Jurusan Arsitektur

FTSP Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala ilmu yang

telah diberikan, semoga Ilmu yang telah diberikan dibalas sebagai

suatu amal kebaikan serta sebagai salah satu bekal kami dalam

mencari Ridho Allah semata sebagai seorang Arsitek.

8. Buat segenap staf jajaran karyawan Pengajaran serta staf jajaran

karyawan perpustakaan jurusan Arsitektur FTSP. Terima kasih atas

segala pelayanan dan keramah-tamahannya.

9. Buat Ayahnda dan Ibunda dengan segala do'a dan kasih sayang serta

Cinta dan pengorbanananya yang tak kenal putus sampai kapanpun.

10. Buat Adiku Sarah Hidanah, ST. (Ala) dan Erik Litus Kaharuddin

(Eyik) mokase ye... atas Doanyo akhinyo Akak selesai jugo.

11. Buat Pamanda LETKOL CKM. Dr. Chairul Akmal, Sp THT, MM.

berserta seluruh keluarga Di Surabaya terima kasih atas bantuanya

yang telah ikut memberikan biaya, do'a, serta dukunganya sehingga

selesainya tugas akhir ini.

12. Buat Pamanda LETKOL INF, Yunadi, Wakil Asisten Kasdam

XVII/Trikora Di Jayapura-Papua, beserta seluruh keluarga terima

kasih atas bantuanya yang telah ikut pula memberikan biaya, do'a

serta dukungannya sehingga selesainya tugas akhir ini.

13. Buat seluruh keluarga besar baik dari Meranjat Maupun dari Plaju,

yang telah memberikan do'a, Maupun dukungannya.
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14. Buat seluruh keluarga Pak'Lek dan Bu'Lek Di Solo terima kasih atas

do'a-do'anya serta dukungannya selama ini sehingga selesainya Tugas

Akhir ini.

15. Buat Pus-pus cing-cing-pus kucing-kucingku yang selalu setia

menemaniku dengan kelucuan-kelucuannya.

16. Buat semua teman-teman bareng studio baik itu, perancangan maupun

penulisan yang sempat satu studio Yanto Ariyanto (Antok) satu

angkatan 92, Sambodho Satu Bimbingan, Mas Rama, Dhani, Tri joko,

Gunawan, Juve, Sudar, Ardian, aria, Heru P, Usman, Lucky,

Ubaidilah, Triyono, Aryo, Setyo, Jeany, Aditya, Riko, Ardian,

Syaifudin, Yulianto, Diah, Aulia, Galih, Ratih, Hakim, Inge, Yudha,

Nayoko, Kuspriyadi, Febri, Terimakasih atas segalanya.

17. Buat Tiyasmoko (Tiyas) dan Esti terima kasih sudah bantuin aku

ngelembur bikin maket.

18. Buat teman Maenku Pandhu ( Pady Computer ), Terima kasih sudah

mau ngerakiti computerku, memijamkan dan ngajarin aplikasi

program-program komputer sampe aku ngerti, menemani aku nyari

data minjemi kamera buat data, makasih atas semuanya ya....

19. Buat Teman-teman Angkatan 92, Buat Lulus ( Rhino Phone ) terima

makasih data-data tentang sellulernya. Edy, Tiyas, Agus I&W, Yono,

Sudi, Puji, Munif, Faiq, Faiz, dan yang lainnya angkatan 92

terimakasih atas pertemananya, serta dukungan-dukungannya selama

ini.

20. Buat teman-teman ngumpul lainnya Nandang, Ade, Aan, Ateng, Eko,

Desman, Serta temanku yang lainnya baik itu yang masih di jogja

maupun yg sudah tidak di Jogja lagi terima kasih.

21. Buat teman-temanku Zaki, Kurniawan, Mustain (satu angkatan) dan

Rahmat, yangsekarang studio, ayo semangat, buat bowo dan sigit abis

mereka kalian nyusul studio maju terus.

22. Teman dari alumni SMA 7 Yogyakarta, Racmad dan Suhadi terima

kasih atas kunjungan serta dukungannya dalam memberikan semangat,
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juga tidak ketinggalan buat Pak'e dan Mak'e nya Racmad atas Do,a

dan dukungannya.

23. Buat teman-teman yang kehilangan kontak hubungi telp 0711441509

atau 08153815721 kapan-kapan kita reuni, oke...

24. Buat keluarga Bapak Salim Tegal Mindi terima kasih sudah mau

mengontrakan rumah bagian depannya. Serta warga dan tetangga

kontrakanku ketika di perum IDI yang telah menerimaku dan

menjadikanku bagian dari warganya.

25. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama

prosesdalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi penyusun

serta semua pihak yang berkepentingan sebagai referensi serta dokumentasi dari

setiap pelaksanaan program tugas akhir untuk menjadikannya lebih baik dan
sempurna lagi, Semoga Allah SWT memberikan amal kebaikan dan merestui kita

semua, Amin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah/Wabarakatuh
Yogyakarta, 06 Juni 2^05

Penyusun^^
— _ —$£>

(Heru Nuswantoro)
92340130
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