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Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah 5WT atas segala rahmat-Nya sehmgga
penuhs dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang disusun sebagai syarat kelulusan
bag, mahasiswa jurusan Ar5ltektur. Laporan Tugas Akhir mi membenkan bahasan tentang

Objek Wisata Penelitian Kelautan Dikawasan Pantai Wadibu Di l^bupaten Biak- Papua,
dengan penekanan pada "Sharing Facilities" antara kegiatan penelitian dan wisata dan

penekanan pada komposisi yang baik antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya.
Dengan harapan agar laporan mi tidak sekedar dalam rangka memenurn persyaratan

akademis saja, lebih dan itu adalah sebagai upaya untuk dapat menambah wawasan praktis
bagi penuiis tentang llmu Arsitektur.

Pada kesempatan mi penuhs ingm yang setulusnya kepada yang telah membantu dalam
pelaksanaan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir mi kepada:

« Allah SWT, yang selalu membenkan kekuatan, kesehatan dan ketentraman kepada
hamba-Nya.

* Rasullullah SAW, yang selalu membenkan bimbingan dengan hadist-hadistnya.
* Bapak , Mama and also my lovely brothers, yang selalu membenkan dorongan, do'a

dan perhatian ekstra kepada penuhs.

U Bapak lr. Revianto B.S., M.Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur FTSP Ull dan dosen
pembimbing Iyang telah membenkan pengarahan, semangat, pengertian, saran dan

kntik "pedas" dalam penyusunan Tugas Akhir mi.

* Bapak lr. Tom Kunto Wibisono, selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, kntik,
saran yang membangun dan arahan selama penyelesaian Tugas Akhir mi.

* Ibu lr. Mastuti Saptormi, MA. tenma kasih atas segala masukan, dukungan dan
perhatian yang dibenkan kepada penuhs dalam penyelesaian Tugas Akhir mi.

U Bapak Ir.li. Amir Adenan, atas segala masukan dan arahan yang dibenkan.
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Jt Bapak DR. Rudhi Pnbadi dan Bapak lr. Gunawan, tenma kasih atas segala bantuannya

selama survey di Se^ara.

M Mas Mahmud, Om Darto dan keluarga di Semarang, maaf ya kalau terlalu merepotkan..

M Sahabat-sahabatku tercmta Zulfa, Atik, Diah dan Inne yang selalu membenkan dukungan

di saat-saat tersuhtku. Kahanlah yang terbaik yang aku miliki selama studiku di

Arsitektur Ull.

M Mas Dwi, tenma kasih atas ketulusan hatimu dan keikhlasanmu menenma segalanya.

You're the best one and you'll find the best too. I'll Pray for you!

M Temen-temen kostku yang baik-baik dan cantik-cantik, Ria ... segede gunung makasihku

buatmu, mbak Erna, mbak Anna, Endah, Rni, Puji, Yuli Rau, Yuli Kjmia, Avit, Farah, Novi,

Ita, Pipit, Dian, mbak Am dan mbak Tammy thank you for everything... Makasih juga

buat mbak Wati, aku ndak bisa ngerjain semuanya tanpa bantuanmu. Juga semua mas-

mas yangjaga kost-an, makasih ya... udah njagam kita-kita yang cantik!

M Semua temen-temen Arsitektur Angkatan 97, terutama Nana, Dwi Sukma.lan, Bayu,

Han, Budi, Anggoro, Desi,lda, Nishfa, Endah. Tenma kasih atas masukannya.

M Mas Erwm, mas Yudhi, makasih atas bantuannya, entar bantum lagi ya...

Jt Mas Fn, mas Ihsan, kalian ndulum nih...

It Dek Dhmniku sayang makasih ya.... mau direpotm.

M keluarga Paklik Wig dan Budhe K.adi,tanpa kalian Arum bukan apa-apa.

M Semua fihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dan semoga Karya Real mi denqan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassallamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2002

Penuhs.
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Sesungguhnya bersama kesukaran pasti ada kemudahan; karena, bila selesai suatu
tugas, mulailah dengan yang lain dengan sungguh-sungguh. Hanya kepada Tuhanmu

hendaknya kau berharap.

(QS. As-Syarh, 5-8)

Dacalah Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikanmu dengan
segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang Maha Mul.a , yang mengajarkan manusia

dengan pena,m yang mengajarkan manusia segala yang tidak diketahui.

(Q5. Al-Alag., I-5)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dan satu kegagalan
ke kegagalan benkutnya tanpa kehilangan semangat.

(Winston Churchill)
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