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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia dan 

anugerah-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul Penataan Jalur Pejalan Kaki Berdasarkan Persepsi Wisatawan di Kawasan 

Wisata Makam Bung Karno sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di 

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.  

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, petunjuk, 

dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu proses penyelesaian 

tugas akhir ini, oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Papa (Alm. Bangngu Rebo), Mama (Suprapti Rebo), kakak-kakak (Herlina, 

Ichat, Andika, Devi, Hendra) dan keponakan (Wesly, Robert dan keponakan 

harapan) serta keluarga besar (David Rebo, Pieter Rebo, Gersom Rebo, 

Bambang Jaya Sakti) yang selalu memberikan dukungan moral dan materil 

hingga terselesaikannya tugas akhir ini. 

2. Ibu Imma Widyawati Agustin, ST.,MT.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I  dan 

Bapak Eddi Basuki Kurniawan ST.,MT selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tugas akhir 

ini. 

3. Bapak Chairul Maulidi ST.,MT dan Ibu Nailah Firdausiyah,ST.,MT.,Msc selaku 

dosen penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam proses 

penyempurnaan tugas akhir ini. 

4. Pengurus Yayasan Satyabhakti Widya selaku yayasan pemberi beasiswa yang 

mendukung dalam bentuk materil, yang menjadi motivasi dan tanggung jawab 

penulis untuk dapat menyelesaikan proses pendidikan. 

5. Teman-teman PWK angkatan 2010, Haiga, Fatia, Nita, Juwi, Dian Pratiwi, Aji, 

Aza dan teman-teman PWK angkatan 2010 lainnya yang tidak dapat disebutkan 

satu per satu yang telah membantu, serta menjadi teman diskusi dan 

memberikan semangat hingga terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini. 

6. Neka, Irma, Benny, Sela, Dita, Aga, Hendy, Syifa, Atika, Mas. Arik, Dhesti 

sebagai sahabat yang selalu memberikan motivasi dan membantu sebagai 

surveyor dalam proses pengerjaan skripsi. 
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7. Opi, Tia, Sebti, Ferdy, Velan, Indra, Ece, Amal, dan Budin sebagai teman-teman 

satu dosen pembimbing yang selalu berbagi suka duka tugas akhir, serta atas 

dorongan yang telah kalian berikan. 

8. Serta semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun 

tidak langsung 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekaligus dapat 

menjadi bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

Malang,  Agustus 2014 

 

 

Penulis 


