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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan

berkah, ralunat dan hidayah-Nyasehingga kami dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Adapun judul tugas akhir yang kami angkat adalah:

Fasilitas Pengembangan Ilmu Pengetahuan Luar Angkasa di Yogyakarta
dengan Pendekatan Teknologi Tinggi pada Sistem Bangunan Sebagai Faktor Penentu
Perancangan Citra Futuristik

Pemilihan judul ini didasarkan atas minat kami dalam menangkap isu-isu yang muncul

dan mengacu pada kebutuhan akan sarana yang mampu memberikan pemahaman secara

efektif dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan luar angkasa. Disamping

itu, judul penekanan yang kami angkat adalah salah satu ketertarikan kami pada aspek yang

mendukung arsitektur sebagai suatu keseluruhan, yaitu aspek yang menitik beratkan pada

perancangan citra bangunan.

Dalam mengisi karya tulis ini, kami melakukan berbagai studi/kajian berdasar pada

survai literatur dan lapangan yang dilengkapi dengan hasil dari pengarahan-pengarahan yang

diperoleh pada diskusi selama masa bimbingan dari para dosen pembimbing.

Pada kcscmpatan ini kami niengucapkan terima-kasih kami atas scgala bantuan dan

bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akbir dan. laporan karya tulis ini, kepada :

1. Bapak Ir. Saifuliah M.J., Msi, Selaku dosen pembimbing I.

2. Bapak Ir. Noor Cholis Idham, Selaku dosen pembimbing II

Yang telah bersabar membimbing dan membantu kami selama masa tugas akhir.

Kami mengharapkan agar karya tulis ini dapat menjadi bahan pelengkap pengetahuan

bagi para pembaca. Kami tertarik betul dengan penulisan tugas akhir ini, begitu tertarik,

sehingga kami ingin menuangkan dan mengungkapkan segalanya ide ide kami kepada anda,

hampir hampir buku ini tidak selesai. Kami menyadari dan merasa-(bukan basa basi)- tulisan

ini banyak kekurangannya, ungkapan kemasadepanan misalnya, tidak banyak kami masukan

disini. Kami pun membuat kesalahan. Namun kami tidak akan mohon maaf, sebab rasanya

akan lebih berguna bila kami mohon andaberkenan memperbaikinya menjadi lebih baik.

Akhiraya, kami ingin niengucapkan terimakasih pula kepada :

1. Kedua orang tua kami, Bapak Ir. Ottang Sastramiharja dan Bunda Elly Sulastri, yang

selalu menuangkan kasih sayangnya serta mengibarkan panji panji perjuangan di dalam

hati kami sehingga membakar semangat kami untuk berjuang pantang menyerah.



2. Bapak Maman Sukisman dan Ibu Eti Rohaeti, selaku orang tua kami juga, yang selalu
membenkan dorongan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Isteriku tercinta, Siska Vindianita, yang telah merelakan wakru-waktunya bersamaku

terambil demi tugas akhir ini.

4. Anak-anaku tersayang, Raka Abbiyyu Syuja dan Imtyaz Alifyaa yang selalu menggugali
semangatku dikala sedang berada pada keputus-asaan.

5. Adik-adiku tersayang, (Edwin Adrian dan Erlan Dunov) yang selalu membantuku selama

proses tugas akhir ini.

6. Selunih saliabatku di wisma Pulau Biru dan, terakhir kepada

7. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan >satu - persatu yang telali memberikan
dorongan moral maupun materilnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, September 2001

Irwan Abadi


