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KATA PENGANTAR
 

Bismillahirrohmaanirrohim. 

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swr. Yang telah 

memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga saya telah dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul Wahana Kehidupan Dunia 

Air yang berada di Yogyakarta. 

Tugas akhir ini dibuat guna melengkapi syarat-syarat untuk kelulusan 

dari Jurusan Arsitektur fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,I 

Universitas Islam Indonesia . Dalam Penggarapan Tugas Akhir ini tidak 

lepas dari bantuan dan partisipasi beberapa pihak baik secara langsung 

maupun tidak langsung Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima 

kasih kepada : 

1.	 Universitas Islam Indonesia selaku tempat dimana saya menuntut 

ilmu. 

2.	 Bp. Ir. Revianto B S. MArch selaku ketua Jurusan Arsitektur dan 

juga sebagai dosen penguji Tugas Akhir. 

3.	 Bp. Ir. Hadi Setiawan MT. selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir 

4.	 Para Dosen dilingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan . 

5.	 Mas Sarjiman dan mas Mukidi yang telah dengan setia menunggu 

dan mengurusi kami yang menge~akan tugas akhir. 

6.	 Segenap pimpinan dan karyawan dilingkungan Teknik Sipil dan 

Perencanaan. 
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7.	 Kepada ayahku (aim) yang dahulu telah mendidik dan mendoakan 

aku supaya menjadi orang yang berhasil. 

8.	 Kepada ibuku yang selama ini mendukung dan menyemagati aku 

supaya cepat menyelesaikan jenjang S1 ini. 

9.	 Kepada kakak-kakak dan adik ysng telah membatu dalam 

penge~aan tugas akhir. 

10.	 Segenap ternan-ternan Studio Laboratorium Perencanaan. 

Saya menyadari bahwa masih banyak dari kekurangan baik itu 

gambar maupun rencana kosep dan masih jauh dari sempuma. Oleh 

sebab itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

Akhir kata saya harapkan bahwa laporan tugas akhir ini bisa 

bermanfaat. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Yogyakarta 7 Oktober 2003 
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