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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 

Dari sekian banyak bentuk ummat, dalam al-Qur’an terdapat istilah 

khairu ummah yang berarti umat terbaik; sebuah penamaan yang 

diperuntukan bagi umat Islam. Kata Khairu Ummah tersebut terdapat 

dalam Surat Ali ‘Imran [3]: 110. 

                              
              

 
                   

 
        

 
                  

                                              

Artinya : “Adalah kamu sebaik-baik umat yang diutus untuk manusia 

menyuruh berbuat baik (ma’ruf) dan mencegah dari perbuatan munkar 

dan beriman kokoh kepada Allah”. 

MOTTO : 

1. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Surat 

Al-Mulk Ayat 15) 

2. Katakanlah : Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu 

(Surat Al-An’am Ayat 11) 

PERSEMBAHAN : 

Bismillahirohmanirohim, karya ini kupersembahkan kepada : 

1. Orang tua terkasih dan tersayang yang senantiasa memberikan doa, 

motivasi dan semangat 

2. Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan 

3. Bapak dan Ibu Dosen atas segala bimbingan, arahan dan ilmu yang 

telah diberikan kepada saya 

4. Teman-teman seperjuangan atas segala bantuan dan kerjasamanya 

5. Wa Ode Rini Anggraini, SH. Terima kasih atas doa, motivasi 

nasehat, serta semangat yang diberikan selama penyusunan Tugas 

Akhir ini. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Kajian Pengelolaan 

Benteng Keraton Buton Sebagai Wisata Budaya Unggulan Kota Baubau”. 

Pada kesempatan kali ini, penyusun bermaksud untuk 

menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini 

telah mendukung, memotivasi serta membimbing dalam menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan 

terima kasih kepada : 

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

2. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota 

3. Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT selaku dosen pembimbing I yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama 

bimbingan sampai sidang dilaksanakan serta perbaikan laporan 

ini. 

4. Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT selaku dosen pembimbing II 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

selama bimbingan sampai sidang dilaksanakan serta perbaikan 

laporan ini. 

5. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT selaku dosen penguji yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan yang sangat 

bermanfaat untuk perbaikan laporan ini. 

6. Keluarga tercinta dan orang-orang terkasih yang selalu 

memberikan dukungan selama ini. 

7. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota 2012 

8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir. 

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat. Amin. 

Wassallammu’alaikum Wr. Wb 

Semarang, 4 Oktober 2018 
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