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PRAKATA 

 

 

 

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan penyusunan 

tugas akhir dengan judul “Kajian Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Benteng Oranje 

Kota Ternate” ini dengan sebagaimana mestinya. Laporan ini dimaksudkan sebagai 

langkah untuk menyelesaikan tugas akhir. Selain itu merupakan salah satu syarat dalam 

mendapatkan gelar sarjana Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas 

Teknik, Universitas Islam Bandung.  

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya; 

2. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan memberikan doa, semangat, 

curahan kasih sayang yang tiada henti kepada penulis; 

3. Adik – adik tercinta Mardiana, Sri Anisa, dan M.Reyhan serta keluarga besar 

yang selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis; 

4. Koordinator tugas akhir Bapak Ivan Chofyan, Ir., MT.  yang membantu dalam 

mengkoordinasi tugas akhir; 

5. Pembimbing tugas akhir Bapak Weishaguna., ST., MM yang selalu membimbing 

dalam proses penyusunan laporan tugas akhir; 

6. Dosen Wali Ibu Dr. Yulia Asyiwati, Ir.,Msi yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat; 

7. Sahabat – sahabat terbaik Risya, Merry, Ismayanti, Regga, Olfi dan Arni yang 

selalu ada dan memberikan motivasi untuk penulis; 

8. Teman – teman studio Hista, Tengku, Albin dan Firman yang selalu memberikan 

dukungannya; 

9. Reza, Tengku dan albin dan bang Novrianto atas bantuan dan arahan kepada 

penulis . 

10. Kepada Galang, Nurevy, Farhan, Tiara, Irina, dan Romadina yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis  

11. Rekan-rekan angkatan planologi 2011 seperjuangan, dan  

12. Seluruh staf dan administrasi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang selalu 

memberikan informasi akademik; 

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis berharap laporan ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak 

sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan keadaan yang jauh lebih baik di hari depan, 

khususnya pada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah. Penulis menyadari 
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ketidaksempurnaan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran 

sangat diperlukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan yang akan datang. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

 

Wassalamu ‘Alaikum Wr.Wb 

Bandung,  31 Juli 2015 

 

 

 

             Penyusun 
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