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MOTTO

maka apabila karr^ir'telah selesai ( dari sesuatu urusan ),
•$>

•$» kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
>$•

#• (urusan ) yang lain.

«> dan hanya kepada Tuhanmulah
•*

%? hendaknya kamu berharap.
•*•

I, (Al-qur'an: AlInsyirah : 07-08}

•%' bahwa kata-hati boleh disebut indek ( penunjuk ),

sebab$a memberikan petunjuk tentang baik-buruknya suatu tindakan,

~, kata-hatipun adalah indek ( hakim ),

•^ karena sesudah ada tindakan

$ maka hati-hati itu menentukan baik-buruknya tindakan,

kata hati itu sekaligus vindek ( penghukum ),

karena bila ternyataUindakan itu buruk maka akan dikatakan dengan tegas dan berulangkali

^ bahwa burukiah itu.

% (Poedjawiyatna, 1968)

*

®pabiia engkau sedangbergembira, mengacalah dalam-dalam ke lubuk hati,
iff

%di sanalah nanti engkau dapati, bahwa hanya yang pernah membuat derita,

berkemampuan memberi bahagia.

pabila engkau berduka cita,

di sanalah pula kau bakal menemui,

bahwa engkau sedang menangisi sesuatu yang pemah engkau syukuri.

(Kahtil Gibran)

kita adalah yang kita kerjakan berulang-ulang

karena itu,

keunggulan bukanlah suatu perbuatan,

melainkan sebuah kebiasaan.

(Aristotle J

ui





KATA PENGANTAR

C&*MaiaHUc'aial/cc(<0i trie. rib.

Segala puji bagi Allah dengan Rahman dan Rohimnya yang telah

memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat

ini masih dapat pada kondisi Iman dan Islam. Dan dengan rahmat-Nya pula

penyusun dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul " Akademi

Desain , Program studi Desain Grafis, Desain Fotografi, dan Desain Interior di

Yogyakarrta "

Sholawat seta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar

Muhammad S.A.W. beserta para sahabat dan generasi penerus yang senantiasa

mengikurj risalahnya sampai akhir zaman.

Penulisan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada Jurusan

Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia

sebagai salah satu syarat untuk syarat kelulusan jenjang Strata satu.

Pada kesempatan ini, penyusun ucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah mendukung dan membantu terselasainya proses penulisan

tugas akhir ini, terutama kepada :

1. Ir. H. Munichy B. Edrees, M.Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Universitas

Islam Indonesia.

2. Ir. H. Amir Adenan, selaku dosen pembimbiing utama yang telah

memberikan bimbingan penulisan ini dengan kesabaran yang lebih serta

acuan-acuan penalaran.

3. Ir. Wiryono Rahardjo, M.Arch, selaku dosen pembimbing pendamping yang

telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis.

4. Ir. Ilya Fadjar Maharika, MA yang telah memberi beberapa pemikiran dalam

penulisan.



5. Ir. H. Muhammad Iftironi, yang telah memotivasi dan memberi wawasan.

6. Seluruh staf dosen, karyawan perpustakaan dan administrasi Jurusan

Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.

7. Rekan-rekan satu regu serta teman-teman seangkatan 1994 atas masukan,

solusi dan informasi yang berguna, serta dukungannya.

8. Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan

dorongan dan dukungan kepada tugas-tugasku.

9. Teman-teman senasibku di Pondok Wenang, serta akang Nana, cak Norman,

bang Ferry juga sobat-sobatku yang telah banyak memberi support dan

masukan dalam menyelesaikan penulisan ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Semoga hasil usaha dan bantuanya senantiasa mendapat imbalan dari Allah

SWT.

Dalam menyusun penulisan ini, penulis sadar masih terlalu banyak

kekurangan yang harus dibenahi karena keterbatasan ilmu dan wawasan

penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat

diharapkan demi sempurnanya penulisan ini.

Akhirnya semoga laporan ini bermafaat bagi penulis khususnya dan

rekan - rekan pada umumnya, sebagai sumbangan pemikiran demi kemajuan

dan keberhasilan kita bersama. Amin.

rrajt&a.iamzi'a/ai/cavn. H*. tro-.
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