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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

Artinya: " Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh 

subur dengan izin tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-

tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan 

berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang 

yang bersyukur.”(QS. Al-A’Raf: 58). 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah kupanjatkan puja dan puji syukur kepada 

Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan segala kekuranganku. Segala 

syukur aku ucapkan kepada-Mu karena telah menghadirkan mereka 

yang selalu memberi semangat dan doa saat ku tertatih. Karena-

Mu lah mereka ada untuk mendampingiku dan karena-Mu lah Tugas 

Akhir ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempat kumengadu dan 

mengucapkan syukur tiada hentinya. 

Kepada Bapak dan Ibu tercinta, Tugas Akhir ini aku 

persembahkan. Tiada kata yang bisa menggantikan segala sayang, 

usaha, doa, semangat dan juga materi yang telah mereka 

curahkan untuk penyelesaian Tugas Akhir ini. Untuk adik-adikku 

tersayang, Bagas Gardha Permana dan Carissa Ova Purnama, Tugas 

Akhir ini aku persembahkan untuk dijadikan motivasi dan 

pengingat semangatmu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

Kepada Pak Tjoek Suroso Hadi dan Alm. Al Aswad yang telah 

membimbing saya selama penyelesaian Tugas Akhir ini. Kepada Bu 

Ardiana yang  telah sudi menjadi dosen pembimbing pengganti 

dari Alm. Al Aswad. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu, 

nasihat, bimbingan yang telah Bapak dan Ibu beri kepada saya. 

Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu selama masa 

bimbingan saya walaupun banyak kekurangan dan kelalaian. 

Teruntuk sahabat-sahabat dan orang terkasih saya yang 

selalu memberikan dukungan, semangat, membantu ide dan tidak 

bosan-bosan memberikan nasehat untuk saya yang tidak bisa 

terbalaskan dalam berntuk apapun, semoga Allah lah yang 

membalas kebaikan kalian, Aamin. 
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MOTTO 

 

Kebahagiaan bukan berasal dari sekeliling kamu tapi 

kebahagiaan berasal dari kamu dan pikiran kamu. 

(Hitam Putih) 

 

 

Bukanlah suatu aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang 

merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan. 

(Ali bin Abu Thalib) 

 

 

Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia 

menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindungan Dan 

pertolongan bagimu selain Allah. 

(QS. At-Taubah ayat 116) 

 

 

Percayalah kepada kemampuan diri sendiri karena tidak ada yang 

dapat menolong mu selain diri sendiri. 

 

 

Jangan mudah menyerah walaupun itu sudah dalam injury time. 

 

 

Teruslah berusaha walau sekelilingmu meragukan kamu. Teruslah 

tersenyum karena orang-orang yang kamu sayang menginginkan 

senyummu. Teruslah bersinar untuk mereka yang ada di 

kegelapan. Dan percayalah Tuhan tidak akan mengubah nasib 

kaumnya tanpa usaha kaum itu. Teruslah melangkah karena orang-

orang yang menyayangimu akan selalu menopangmu.  
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assallammu’allaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang 

berjudul “Karakter Ruang Taman Tirto Agung, Kecamatan 

Banyumanik, Kota Semarang”. Laporan ini ditulis sebagai 

syarat untuk menyelesaikan studi sarjana pada Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan ini, penulis 

bermaksud menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung, memotivasi serta membimbing dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini kepada : 

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT, Ph.D Selaku Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

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

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

3. Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT selaku dosen pembimbing 

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 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, tenaga, dan 

pikiran selama sidang pembahasan dan pendadaran 

laporan ini. 

6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan. 

7. BAP Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah membantu dalam hal kelengkapan 

administrasi. 

8. Seluruh staff perpustakaan pusat, Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas 

Teknik Universitas Diponegoro yang telah bersedia 

untuk memberikan referensi bagi penyusun. 

9. Orang tua tercinta, bapak dan ibu yang selalu 

memberikan dukungan, motivasi, dan kasih sayang, 

adik-adikku tersayang, serta seluruh keluarga yang 

senantiasa memberikan dukungan baik material maupun 
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spiritual sehingga segala hambatan dapat dilalui 

dengan lancar. 

10. Rekan seperjuangan  Planologi. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih telah membantu dalam 

penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir 

ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat. Amin. 

Wassallammu’allaikum Wr. Wb. 

 

Semarang,  Oktober 2018 

 

 

 

       Penulis 


