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Kupersembahkan karya tulis inipada

> Orang tua({u (Bapa^dan iBu Jasmin Joyo Hartono yang tercinta
diCBofofi,. Terima (iasifi atas, fiu6ungan dan (ysaBarannya.

> (Bapali i6u Harm di (Pejeren, terima kasifi atas segala
ftuBunganya fiingga menjadi seorang sarjana.

> Saudara-saudaraka yang tersayang, terima ({asih atas bantuan
pem&jrannya dan entertainya.

> Xef^astfiku 'Endang Susuowatiyang teriasift, semoga tugas akjiir
ini afen menjadi awal lang^afi kita berdua untui, Bersatu
seCamanya.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan

serta.kekuatan kepada penyusun sehingga dapat memyelesaikan laporan tugas

akhir ini tepat pada waktunya.

Dalam karya tulis ini judul yang diangkat adalah "Galeri Seni Rupa

Kontemporer di Yogyakarta ", yang telah dilakukan selama hampir enam

bulan. Penulis sadar masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam hal

pembahasan, sehingga dengan berbagai macam keterbatasan tersebut, penulis

coba untuk memberikan yangterbaik pada penulisan ini.

Tahap-tahap penyusunan ini, penyusun tidak lepas dari semua

permasalahan-permasalahan yang menuntut penyelesaian cara cepat dan tepat.

Karena itu, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu penyusun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan

yang ada hingga penyusun dapat menyelesaikan laporan ini.

Ucapan terima kasih ini terutama penyusun haturkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan terutama

nikmat sehat.

2. Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya dalam hidupku berupa

ISLAM.

3. Ir. Saifullah M.J. M.Si., yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun.

4. Ibu Inung Purwati, ST. selaku Dosen Penguji yang memberikan masukan

kepada penyusun.

5. Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch. selaku Ketua Jurusan FTSP-UII

Yogyakarta.

6. Karyawan perpustakaan jurusan Arsitektur UGM yang telah memperbolehkan

saya menjadi anggota perpustakaannya.

7. Karyawan perpustakaan FTSP-UII yang telah memberikan kelonggaran dalam

meminjam buku.



Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih lagi atas segala bantuan

yang diberikan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Apabila terdapat kesalahan
dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini, penyusun mohon dimaafkan,

karena sifat manusia yangtidak bisa lepasdari khilat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan masih terdapat banyak

kekurangan. Lebih dan kurangnya penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,. Juli 2003

Penyusun

DIDIK HARYANTO

97512090



UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini, penulis telah dibantu oleh

berbagai macam pihak baik itu berupa bantuan monl maupun materiil. Dari

banyaknya pihak yang telah membantu maka penulis merasa memerlukan sebuah

lembar yang baru untuk menuliskannya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bo'im, atas inforaiasinya

2. Pengetikan "Kaboel Computer Division", yang membantu dalam penulisan

Laporan Akhir ini.

3. Rere, bantuanmu aku sangat hargai.

4. Endang, kesabaran yang membuat aku menjadi sukses.

5. Semua angkatan 1997 yang tidak sempat penyusun sebutkan satu persatu.

6. Agus, terima kasih atas setting gambarnya.

7. Bapak kost, yang telah memberikan tempat selama penyusun menimba ilmu

di Yogyakarta.




