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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kertha 

Wara Nugraha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 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 membantu proses penyelesaian tugas akhir 

ini, oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua, Bapak I Wayan Sukertha, S.Pd dan ibu Ni Made Cemeng, S.Pd, 

kakak Ni Wayan Dewi Saniscara Swati, S.S, Ni Made Ari Anggara Wati, S.Kep 

atas segala doa, dukungan, motivasi dan semangat. 

2. Ibu Nindya Sari, ST.,MT selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

3. Bapak Aris Subagiyo, ST.,MT selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

4. Bapak Dr. Ir. A Wahid Hasyim, MTP selaku Dosen Penguji I yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan  penelitian ini 

5. Ibu Dian Dinanti, ST.,MT selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

6. Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar yang meliputi Dinas Perijinan 

dan Penanaman Modal Provinsi Bali, Bakesbang Kabupaten Gianyar, BAPPEDA 

Kabupaten Gianyar, BPS Kabupaten Gianyar, Dinas Pendapatan Kabupaten 

Gianyar, BPN Kabupaten Gianyar, Kantor Kecamatan Ubud, Dinas Pariwisata 

Kabupaten Gianyar dan PT. Ubud Property yang telah memberikan informasi 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

7. Teman-teman PWK 2012 yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan 

laporan ini, terkhusus untuk ami, lita dan epik untuk saling berbagi informasi 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

8. Esti teman sekosan dari Bali yang senantiasa berbagi cerita dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 
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9. PWD, Dek Yuni, Amol sahabat beda rantauan yang senantiasa memberikan 

masukan dan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

10. PT Mitra Tirta Dewata yang telah memberikan informasi berupa data dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

11. Semua pihak yang mendukung terselesaikannya tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 

saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan laporan 

ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua. 
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