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PERSEMBAHAN

Terimah kasih dan rasa svukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT

Atas karunia Nya yang diberikan kepadaku.

Karya ku ini kupersembahkan untuk Bapak dan Ibuku atas limpahan

kasih sayangnya dan segala pengorbanan dan alunan doa yang tiada

pernah patah.

Untuk Ade2ku tercinta, semoga menjadikan harapan, serta untuk orang-

orang yang sangat berarti dalam setiap jengkal kehidupanku.
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MOTTO

" Dzikir, Fikir, Ikhtiar

Karena hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna

bagi dunia dan berarti bagi akhirat kelak."

(K.H. Abdullah Gymnastiar)



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas berkat segala

taufiq dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga selalu tercuralikan

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat. ulama

dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT pula sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul : "(MALL DI MAGELANG)

PERPADIIAN ARSITEKTUR KOLONIAL DAN MODERN" Tugas Akhir

ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 ( satu )

Jumsan Arsitektur Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Keberhasilan tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak

dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Ir. Revianto BS, M.Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur UII.

2. Ir. Agoes Soediamhadi, selaku dosen pembimbing atas arahan dan

masukan yang diberikan.

3. Ir. Etik Mufida, Selaku dosen Penguji terima kasih atas arahannya.

4. Ir. Dono selaku dosen tamu.

5. Bpk. Sudannono terima kasih atas data-datanya.

6. Orang tuaku tercinta, yang selalu memberi dukungan moril dan spiritual

dan. Terima Kasih atas do'a, kasih sayang dan pengertian Papa dan Mama.

7. Hem dan Vera, Ade2ku tersayang.

8. Bapak dan Ibu dodi,Terima kasih atas pengarahan, dukungan dan

lobi2nya.

9. Teman-teman seperjuangan Studio'. Asyik-asyik he...he...he...???

10. My special someone. Wisuda Bareng Nih ;))

11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
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Tiada ucapan yang dapat penulis sampaikan atas perhatian dari semua

pihak, hanya do'a semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

memberikan balasan yangsetimpal atas segala kebaikan yang telah diberikan pada

penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini ini masih jauli dari

sempurna disebabkan keterbatasan, baik pengalaman maupun pengetahuan yang

dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun demi perbaikan tulisan

ini ke arah yang lebih baik sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, november 2003

Penulis


