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ke;rye; sec/erhe;lJe; uw~~untuk: 

Bapak Ibu tercinta, atas segala kasih, doa restu, dorongan, kesabaran dan bimbingannya 
untuk menjalani hidup yang secara pasti tak pernah dapat diduga... 

Sisters, Lulu dan Nungkhi, atas doa, motivasi dan dukungannya bagi penulis 
untuk rnenernpuh dan rnenyelesaikan tugas akhir ini ... 



PENGANTAR 

A~~waraJuna;t-ul.laJWwabara!catuJl<.. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, tak lupa 

shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, dan para 
pengikutnya hingga akhir zaman. 

Tidak ada sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah azza wa jalla 
semata. Dengan penuh kesadaran, demikian pula dalam karya ini, tak luput dari kekurangan, karena 
keterbatasan penulis sebagai makhluk. 

Jauh dan itu, terbuka lebar bagi saran dan kritik sebagai arsitek maupun sebagai awam yang 
dapat lebih bermanfaat bagi karya ini, paling tidak menuju kesempurnaan. Permohonan terima kasih 
penulis sebagai hablumminannas dipersembahkan pada: 

•	 Bapak Ir. Revianto Budi Santoso, M. Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur UII saat ini, atas 
dukungan dan kritik pendorongnya selama ini. 

•	 Bapak Ir, Sri Hardiyatno, MT, selaku pembimbing atas segala kesabaran, waktu, diskusi, saran
saran berharga dan bimbingannya menuju pencerahan karya ini. 

•	 Bapak Jr, Arman Yullanta, MUP, selaku sparIng partner yang menuntun karya Inl ke arah Jalan 
yang diinginkan, serta diskusi, gagasan, ide baru, yang tiada habisnya. "manusia memang na'if..." 

•	 Bapak dan Ibu dosen Arsitektur, yang sempat menjadi 'Bapak Ibu kedua' dalam proses 
pertumbuhan intelegensi penulis dalam dunia arsitektur 

•	 Special thanks untuk teman, sahabat, apapun kalian, atas segala hal yang membuat penulis tetap 
'hidup dan bertahan' dalam kesendirian sebagai manusia 

Akhirnya, semoga laporan ini bermanfaat, sebagai langkah awal menuju hal yang lebih baik, 
Amin . 

W~~waralunatullaJu/wabara!catuJl<.. 

II "...Sesungguhnyo Komi mcnciptakan manusia untuk mengatasi 
kesulit8n-kesulitan.. ." (AI Our'an Sural AI Salad penggalan ayal 5) 
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