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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus,

atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas Studio

Perancangan Arsitektur 8 ini yang berjudul TANJUNG PASIR LEISURE

FISHERY RESORT. Penulisan laporan ini dilaksanakan di semester genap tahun

akademik 2014/2015 dan dilaksanakan di studio Tugas Akhir Program Studi

Sarjana Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas

Tarumanagara. Hasil dari penulisan laporan yang telah diselesaikan yaitu berupa

karya perancangan proyek arsitektur dengan judul ‘TANJUNG PASIR LEISURE

FISHERY RESORT’. Diharapkan proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut

sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu arsitektur di

masyarakat kemudian hari.

Perkenankan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih

kepada pihak – pihak :

1. Ir. Sidhi Wiguna Teh, M.T. selaku dosen pembimbing utama yang telah

memberikan dorongan untuk terus berinovasi dalam menjalankan  Tugas

Akhir ini.

2. Nina Carina, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah

membina untuk selalu sistematis dan berpikir logis dalam membangun

proyek Tugas Akhir ini.

3. Dr. Ir. Darrundono, M.Si. dan Ir. Tony Winata, M.Sc. selaku dosen

fasilitator yang telah membantu untuk berpikir logis dan tetap

memperhatikan estetika baik dari konsep atau bentuk bangunan dari

proyek Tugas Akhir ini.

4. Nina Carina, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik

Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal pengetahuan.

5. Teman-teman kelas enam TGA 8.19 yang selalu memberi semangat dan

saling memberi masukan dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini.
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6. Dinas Perikanan, Dinas Perencanaan Tata Kota, dan Dinas Pariwisata

Kabupaten Tangerang yang telah membantu memberikan data data

kawasan Tanjung Pasir.

7. Bapak Yusuf Manager Operasional Tanjung Pasir Resort, yang telah

mengizinkan saya mempelajari fasilitas yang ada di Tanjung Pasir Resort.

8. Jakarta Fly Fishing Club, yang telah mengizinkan saya mempelajari studi

perikanan disekitar Tanjung Pasir.

9. Keluargaku tercinta, Papa, Mama, dan Charissa yang telah memberikan

doa dan semangat dalam proses pembuatan TGA ini.

10. Sahabat-sahabatku tercinta Luthfi, Ardis, Nico, William, Latief, Tress

Young, Andre, Ryan, Aldo, dan Kevin yang telah membantu memberikan

inspirasi dalam pembuatan TGA ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah

banyak memberikan dukungan bagi penulis.

Sebgai penutup penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak

kekurangannya, namun penulis berharap semoga bermanfaat bagi pembaca yang

memerlukannya.

Jakarta, 13 Juli 2015

Penulis


