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KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang maha besar dan maha pemurah yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada Nabi Muhammad SAW

yang telah memberi bimbingan bagi kita, hingga kita masih berada dijalan-Nya,

sehingga penulis berhasil menyelesaikan dan menyusun Laporan Dasar Program

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang berlangsung kurang lebih 2 bulan

walaupun dengan adanya berbagai hambatan dan rintangan yang ada dalam

penyusunan ini.

Laporan dengan judul Pengembangan Kawasan Perkebunan Kampoeng

Bawen menjadi Pusat Agrowisata Jawa Tengah disusun guna memenuhi tugas

mata kuliah Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dan sebagai

salah satu syarat untuk menempuh gelar kesarjanaan S-I pada Fakultas Teknik,

Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada laporan ini akan membahas mengenai Perencanaan dari

Pengembangan Kampoeng Kopi Bawen Menjadi Pusat Agrowisata dan

Planetarium di Jawa Tengah, selanjutnya penulis menyadari bahwa keberhasilan

dalam menyelesaikan Laporan Dasar Program Perencanaa dan Perancangan

Arsitektur ini berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ir.Sri Sunarjono ,M.T. , Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2. Ibu Suryaning Setyowati, ST.MT, selaku ketua Program Studi Arsitektur

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Ibu Suharyani, ST selaku Koordinator DP3A yang telah membantu memberi

arahan untuk DP3A.

4. Bapak Qomarun selaku pembimbing DP3A yang telah banyak memberi

arahan dan bimbingan untuk penyusunan laporan ini
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5. Ibu Rini selaku Pembimbing DP3A yang juga telah banyak memberi masukan

dan bimbingan untuk penyusunan laporan ini

6. Bapak Alpha Febela selaku pembimbing Seminar Penelitian yang memberi

arahan guna tambahan wawasan dalam menyusun laporan ini

7. Jajaran direksi PT Perkebunan Nusantara IX selaku induk perusahaan dari

Kampoeng Kopi Bawen.

8. Bapak Petrus serta ibu Iin selaku pengurus Kampoeng Kopi Bawen yang telah

membantu serta memberi tambahan wawasan.

9. Teman- teman Komunitas Desain Arsitektur yang selama ini telah banyak

memberikan pengalaman serta wawasan yang sangat begitu berharga

10. Teman – teman 2011 yang selama kita menjajaki pembelajaran Arsitektur ini

telah banyak memberi cerita hingga kedepan nanti

11. Semua sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telih memberi

dukungannya.

Penulis sangat menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan pada laporan

ini, sehingga penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat

membangun serta konstruktif sehingga laporan ini akan bermanfaat bagi

penulis khususnya pada pembaca.

Surakarta  21 April 2015

Penulis

Prayoga Satya Sadewa
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PERSEMBAHAN

Ucapan Terimakasih yang tidak bisa dinilai dengan nominal kepada semua pihak yang

telah memberikan semangat, motivasi, maupun hanya sekedar memancing semangat dan

pemikiran saya demi untuk melanjutkan kehidupan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Allah SWT .

2. Orang tua dan keluarga saya yang terus memberikan banyak sekali dorongan, dana

dan kasih sayangnya.

3. Dunia Arsitektur yang sudah saya impikan, begitu banyak memberi pembelajaan

bagi saya.

4. Seluruh dosen Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Saudara-saudara Mahasiswa Arsitektur Indonesia yang telah memberikan banyak

ilmu dan juga pentingnya nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

6. Keluarga mahasiswa teknik yang menjadikan atmosfir kekeluargaan di kampus ini

semakin besar.

7. Keluarga mahasiswa teknik arsitektur UMS dari semua angkatan yang telah banyak

mengajarkan pola berfikir yang baik.

8. Khususnya teman-teman angkatan 2011 yang selamanya akan saya ingat

perjuangan dan kebersamaannya.

9. Teman-teman Komunitas Desain Arsitektur UMS yang telah mengajarkan saya

pemikiran-pemikiran yang sangat berguna bagi saya kedepan nanti.

10. Farinda Ewin Caprianingsih yang selalu mengganggu di kesibukanku mengerjakan

laporan tugas akhir, tetapi tanpa adanya itu semua memberikan pelajaran waktu

dan pemikiran untuk bekal saya nanti kedepan.
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