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Kata Pengantar 

Assaloml/ 'I1It1iblm Waraltllllllllililhi Wo6aroklllllh 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanau Wata'ala yang 
telah memberikan keluangan waktu, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
hanya karena kekuatan yang diberikan kepada penyusun, maka penyusun dapat 
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan Judul : Sport Club di 
Yogyakarta, Ungkapan Karakteristik Kedinamisan Gerak Olahraga Rekreasi Pada 
Penampilan Bangunan. 

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
jenjang sarjana Stara-I pada Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan 
Perancangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Dalam yang baik ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih atas segala 
bantuan yang telah diberikan, baik langsung ataupun secara tidak langsung dalan 
penyusunan Tugas Akhir ini kepada : 

I.	 Jr. Susastrawan, MS selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perancangan 
Universitas Islam Indonesia 

2. Jr. Wiryono Raharjo, M.Arch, selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas 
Teknik Sipil dan Perancangan Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen 
Pembimbing IT yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing 
dalam penulisan ini. 

3.	 Jr. Tony Kunto Wibisono selaku Dosen WaH mahasiswa yang bersangkutan 
yang banyak membantu dalam mempuh pendidikan ini. 

4.	 Jr. Saifullah. MI, MSI, selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang selalu 
membimbing dan mengarahkan dalam penulisan ini. 

yang telah banyak membantu dalam pencarian literatur dan referensi yang 
sangat mendukung dalam penulisan. 

6.	 Petugas dari instansi terkait tempat penulis melakukan survey data, yang telah 
membantu memberi masukan data walaupun dengan birokrasi dan 
prosedurenya yang cukup melelahkan. 

8. Mas Tutut di Laboratorium Perumahan Universitas Islam Indonesia yang telah 
memberikan masukan dan peta-peta yang mendukung dalam penulisan. 

9. Rekan-rekan satu kelompok bimbingan yang senasib dan sejalan serta yang 
selalu saling memberikan masukan dan dorongan-dorongan. 

9. Rekan-rekan tugas akhir terdahulu (angkatan 92) seperti mbak Oppie', Jra dan 
Wahyu yang telah mau berbagi pengalaman dan memberikan bantuan contoh
contoh dalam penulisan. 
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IO.Rekan-rekan di Datum Studio yang selalu berusaha membantu dan 
memberikan dorongan dalam penulisan jni. 

II.Warga rumah Kundil tempat penulis berdiam, yang selalu membantu dengan 
gurauan-gurauan dan guyonnya yang kadang-kadang cukup men~ianglW 

12. Serta rekan-rekan dan pihak-pihak lain yang telah membantu yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. 

Akhir kata penyusun berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
penyusun dan umumnya bagi rekan-rekan seprofesi. 

WI1$SIlI4IHII~1H Wllfaltlllllhill4lti WI1/Jllfalulhi 

Yogyakarta, Februari 1997 
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