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Kupersembahkan kepada: 

Bapak-ibuku tercinta, yang telah mengiringi langkahku dengan 

doa, yang membekali hidupku dengan semangat, serta yang 

menyertaiku dengan ketabahan cIa:n kesabaran. 

Agama, bangsa dan nege.riku tcrcinta, tempflt kucumhlmn 

segala daya, upaya dan kemampuanku dalam mengarungi 

gelombang kehidupan. 

Keluargaku, eyangku. kakak-kakakku, adik-adikku. serta 

. sahabatku tercinta yang selalu mendorong dan membantu serta 

memberiku inspirasi. 

Seseorang yang sangat berarti bagiku. yang telah mencurahkan 

pengertian dan perhatiannya. 

Tunggul Feri Tri lvfargono 
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Sesungguhnya sholatku,
 

ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah SWT.
 

(AI Quran)
 

Orang tuaku membelcali hidupku dengan ilmu, dan berpesan : Tataplah duniamu
 

dengan matahati yang tak
 

akan pernah membatasi
 

.segala pikiramllu (penulis)
 

Perjalanan yang palingjauh adalah perjalanan menuju rasa puas, perjalanan 

yang paling delcat adalah perjalanan menuju mati. (Usman Gumati) 

Adalah lebih sulcar untuk menyembunyikan kebodohan daripada kepandaian 

.(Glasgow) 
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KATA PENGANTAR 

Assalaarnu alaikum WR. WB. 

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdilillah kehadirat Allah SWT. penulis
 

dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang beIjudul Penataan Pasar Tawangmangu
 

sebagai pasar tradisional dikawasan wisata, dengan penekanan pada penataan ruang dan
 

sirkulasi.
 

Penulisan ini diajukan sebagai syarat kelulusan pada jenjang Srata-l, Jurusan
 

Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia.
 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Ucapan terima 

kasih penulis tujukan juga kepada : 

I.	 JR. Munichy B E. M. Arch. Selaku ketua jurusan Arsitektur Fakultas teknik 

Sipil dan PerencanaanUniversitas Islam Indonesia. 

2.	 IR. Titien Saraswati. M.Arch. Ph. D. Selaku pembimbing utama, yang telah 

membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis. 

3.	 IR. Arman Yulianta. MUP. Selaku pembimbing pembantu, yang telah
 

membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis.
 

4.	 Seluruh pejabat dan stafdi lingkungan Pemda tingkat II Karanganyar. 

5.	 Seluruh pegawai di linkungan pasar Tawangmangu, atas informasi dan
 

masukannya.
 

6.	 Temanku Rudi Hardianto dan AriefRoesadi atas segala kebaikan dan
 

keiklasannya
 

7.	 Seluruh temanku mahasiswa arsitektur UII. Angkatan 1994, team sepak bola, 

para aktivis, dan grup band, yang selalu memberi dukungan. 

8.	 Seluruh staf dosen dan karyawan di lingkungan jurusan Arsitektur Fakultas 

Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. 

9.	 Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 
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Akhirnya penulis menyadari, bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 

ini. Dengan demikian penulis sangat mengharapkan saran dan kritiknya yang sifatnya 

membangun, guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini eli masa yang akan datang. 

Semoga basil penulisan Tugas Akhir ini cIapat memberikan sumbangan pemikiran detni 

kemajuan dan keberhasilan kita. Amin.... 

Wasalammu alaikum WR. WB. 

Yoyakarta, Januari 1999 
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