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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas

Akhir ini tepat pada waktunya dengan judul “Strategi Pengelolaan Theme Park

(Studi Kasus: Taman Wisata Matahari – Bogor)” Adapun Laporan Tugas Akhir

ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi dalam mendapatkan gelar

kesarjanaan.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sangat berterima kasih pada semua

pihak yang telah membantu, membimbing, dan mendukung baik secara langsung

maupun tidak langsung sehingga dapat tersusunnya Tugas Akhir ini. Adapun

pihak – pihak tersebut adalah :

1. Bapak Suryono Herlambang, St, MSC, selaku Ketua Program Studi

Perencanaan Kota dan Real Estat dan selaku dosen penguji tugas

akhir.

2. Ibu Sylvie Wirawati, MT selaku koordinator dari tugas akhir dan

selaku dosen pembimbing utama tugas akhir.

3. Bapak Ir.B.Irwan Wipranata, MT selaku dosen pembimbing

pendamping pada tugas akhir.

4. Bapak Dr.Ing Jo Santoso selaku dosen pembimbing pada tugas akhir.

5. Ibu Ir. Priyendiswara A.B.,M.Com selaku pembimbing akademik dan

juga selaku dosen penguji tugas akhir.

6. Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si selaku dosen penguji tugas akhir.

7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Kota & Real Estate

Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu kepada

penulis selama bangku perkuliahan

8. Vivih Halim dan Alviani Halim selaku orang tua yang memberikan

dukungan motivasi agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
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9. Fernando Halim selaku kakak yang selalu memberikan semangat

kepada penulis dalam pengerjaan tugas akhir

10. Ardian Aditia yang telah banyak memberikan dukungan, perhatian,

motivasi dan semangat kepada penulis pada saat melakukan

pengerjaan tugas akhir ini.

11. Teman-Teman satu angkatan 2011 yang selalu memberikan masukan,

semangat dan juga menjadi teman yang sangat berarti dalam masa

perkuliahan dan pengerjaan tugas akhir ini.

12. Teman-Teman Imaplanta yang mana merupakan wadah bagi

Mahasiswa dan Mahasiswi Planologi selama perkuliahan.

13. Seluruh Staff di Kantor Pengelola Taman Wisata Matahari-Bogor

yang memberikan banyak kemudahan dan bantuan dalam melakukan

survei dan penelitian mengenai objek studi tugas akhir

14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang

telah memberikan bantuan dalam penulisan tugas akhir ini dalam

bentuk apapun.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih ada terdapat

banyak kekurangan karena keterbatasan penulis sendiri sebagai manusia dalam

menuangkan semua hal yang telah terjadi selama penelitian TWM ke dalam

Laporan Tugas Akhir. Seperti kata pepatah mengatakan “Tak Ada Gading yang

Tak Retak”. Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat

memberikan manfaat bagi semua pembaca dan sebagai bahan masukan bagi

pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan Taman Wisata Matahari-Bogor

ini.
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