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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu „alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT,  karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Studi 

Komparasi Morfologi Pada Pusat Kota Peninggalan Kerajaan”. 

Laporan ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi tugas Mata 

Kuliah Tugas Akhir (TPN-486P). Penyusun menyadari bahwa dalam 

proses penyusunan laporan Tugas Akhir  ini banyak mengalami 

kendala, namun atas bantuan, bimbingan dan kerja sama dari 

berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan 

baik. Oleh karena itu dengan senang hati penyusun 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ir. Hj. Eppy Yuliani, M.T selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ir.Tjoek Suroso Hadi, MT Selaku Dosen pembimbing 1 yang 

telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan  ilmu 

serta masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan 

laporan ini. 

4. Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT selaku Dosen Pembimbing 

2 yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan  

ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat untuk 

perbaikan laporan ini. 

5. Ir.M.Agung Ridlo, MT selaku Dosen Penguji sidang 

pembahasan Tugas Akhir . 

 

http://ft.unissula.ac.id/teknik-sipil-s1/83-ir-h-rachmat-mudiyono-mt-phd/98-biodata
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6. BAP Fakultas Teknik Unissula yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membantu dalam hal pembuatan 

surat perijinan survey. 

7. Pihak Museum Radya Pustaka Kota Surakarta yang telah 

dengan sabar dan telaten memberikan naskah dan peta-peta 

masa kerajaan. 

8. Kepada alm. Bapak, almh.ibu yang sangat saya cintai dan 

banggakan,  figure terbaik dalam hidup saya yang selalu 

mengajarkan bahwa setiap mimpi harus diwujudkan. 

9. Kakak-kakak saya yang sangat saya cintai dan sangat luar 

biasa dengan berbagai doa, dukungan, kasih sayang dan 

motivasinya. 

10. Wisnu Adhy Chandra partner terbaik beserta ibu yang 

selalu memberikan dukungan doa, dan mengajarkan saya 

bahwa tidak ada usaha yang sia-sia.  

11. Sahabat sekaligus kakak terbaik saya Dr.Fatma Ulfatun 

Najicha, SH, MH wanita hebat yang selalu menanamkan 

bahwa wanita juga harus berpendidikan tinggi, menikmati 

setiap proses dan percaya bahwa kisah yang baik dibentuk 

dari kemantapan yang tidak jarang juga diselingi air 

mata. 

12. Sahabat dan kakak saya Supriyo, ST lelaki yang dapat 

berperan sebagai kakak dan orang tua yang selalu 

mengajarkan arti kesederhanaan dan kesahajaan dalam 

meraih cita-cita.   

13. Sahabat tercinta Kirana Tri Widya, Efridah Afny Lubis, 

Prasetyawan Kusuma dan Sisilia Rindi yang selalu ada 

dalam suka maupun duka, dan memberikan semangat dalam 

penyelesaian Tugas Akhir. 

14. Teman-teman terbaik saya Restian Nur Ikhsan, Fajar Suryo 

Pristanto, Mas Zulfikar, Aulia, Hendita, Ridho, Ervin 

Nabila.   
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15. Bapak Sunarso di Kraton Surakarta yang sudah dengan 

runut memberikan informasi sehingga mendukung penyusunan 

laporan Tugas Akhir ini. 

16. Penghageng Panitrapura, Penghageng Dwarapura dan 

Penghageng Widyabudaya terutama Pak Widyachandra yang 

memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian 

dilingkungan Kraton Yogyakarta.  

17. Semua teman-teman yang telah membantu serta memberikan 

motivasi dalam penyusunan laporan ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu.  

 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan. Semoga Laporan Tugas AKhir ini 

dapat bermanfaat dan dapat dijadikan koreksi yang lebih baik 

di masa yang akan datang. Amin. 

Wassallamu‟allaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

 

 

 

Penyusun 

 

                                        Rahmawati Prasetyan D 

 

 

 

 


