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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penyusun ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 

penyertaan-Nya sehingga tugas akhir yang berjudul “Penataan Jalur Pejalan Kaki di Ruang 

Terbuka Publik Kolam Makale” dapat terselesaikan. 

 Penyusun menyadari bahwa bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari 

dukungan berbagai pihak yang berkenan membantu, memberikan pemikiran, kritik dan saran. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa, untuk segala limpahan berkat dan penyertaanNya, semoga 

seluruh proses dan ilmu yang didapatkan oleh penulis menjadi berkah dan bermanfaat. 

2. Kedua orang tua tercinta Bapak Ir. Titus Peri Panannangan dan Ibu Alfrida 

Paranna’,SH., kedua adik tercinta Igal Laynar dan Handir Ferdanto, serta keluarga 

lainnya atas setiap doa, motivasi, dan semangat yang tidak pernah putus. 

3. Ibu Imma Widyawati Agustin, ST.,MT.,Ph.D selaku dosen pembimbing I  dan Bapak 

Dadang Meru Utomo, ST.,MURP selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia 

memberikan pengarahan, masukan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis 

hingga penelitian ini terselesaikan dengan baik. 

4. Ibu Dr. Septiana S.T., M.T., selaku dosen penguji I dan Bapak Aris Subagiyo, ST.,MT. 

selaku dosen penguji II, yang telah bersedia menguji, memberikan pengarahan, dan 

masukan yang sangat berarti bagi penulis untuk kesempurnaan penelitian ini. 

5. Dosen-dosen jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Universitas Brawijaya 

yang telah memberi ilmu tentang dunia PWK. 

6. Pemerintan Kabupaten Tana Toraja yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Tana Toraja, Dinas Permukiman dan Tata Kota Kabupaten Tana Toraja, Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tana Toraja, Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen 

Toraja dan pejalan kaki di sekitar Kolam Makale yang telah bersedia memberikan data 

dan informasi terkait penelitian ini. 

7. Hendra Irawan yang selalu memberikan dukungan, masukan dan motivasi untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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8. Seluruh teman-teman Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2012, 

terutama, Nabila Alyanur, Hanita Nirvana Utami dan Brilyan Bayani Tisna yang selalu 

memberikan informasi dan  dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Teman-teman satu bimbingan tugas akhir di bidang transportasi terutama Karina 

Nuraini, Fatihatul Jannah, Irene Dhita, Syavitri Utami dan Norma Elita yang selalu 

memberikan motivasi dan masukan bagi penulis. 

10. Elvirayanti Pakan yang selalu memberikan dukungdan dan telah membantu selama 

proses pengambilan data untuk penelitian ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu mendukung dalam pengerjaan penelitian ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Saran dan 

kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaannya. Semoga laporan 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait 

 

 

 

 

 

Malang, September 2016 
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