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KATA PENGANTAR
 

Bismillahirrohmaanirrohiim 

Assalamu'alaikum Wr. Wb 

SUNGGUH. Meniti liku pengerjaan skripsi ini adalah patrian nuansa 

yang paling bermak'na dalam pengembaraan ilmu penyusun. Banyak yang 

akhimya terurai. Tentang kesabaran, keuletan, keyakinan dan segenap 

substansi hidup. la lahir dari renung sejenak ketika penyusun sesekali 

harus lapar di hening malam atau ketika komputer. mau tak mau, harus di 

"sekolahkan". Kepada Allah Sang Khaliq, 'selanjutnya' kepada kedua 

orang tua sekaJigus "Malaikat Penghuni Jiwa" penuJis, sujud syukur 

mengakhiri segalanya. 

Mengakhiri. tentu saja tegak bukan mewakili makna leksikal. 

Karena proses pe~alanan waktu sesungguhnya menuntut goresan karya 

di segenap tapak-tapaknya. Ya, skripsi ini barangkali hanyalah sebuah 
., , 

tapak kecil untuk sejumlah langkah besar di belakangnya. Meskipun 

dengan jujur harus penuJis akui juga, ia merupakan buku "mungir dari 

rentetan kisah suka-duka yang panjang; mencari data ke Ujung Pandang, 

menyusun, menguji. membenturkannya dengan landasan teoritis, lalu 

mengolahnya ke dalam suatu Iandasan konseptual perencanaan dan 

perancangan dengan judul Relokasi Terminal Penumpang Kapal Laut 

(TPKL) Soekarno Hatta, hingga kepada proses penjilidan -yang secara 

keseluruhan harus berpapasan dengan kalkulasi w~ yang "tiba-tiba" 

terasa sangat terbatas. 

Tema sentral yang dikedepankan lebih pada penampilan bangunan 

untuk mewujudkan TPKL Soekamo Hatta sebagai 'landmark' kota Ujung 

Pandang tanpa mengesampingkan kemudahan dan kenyamanan 

r. 
__~I 



processing embarkasi dan debarkasi, dengan mengacu pada sistem sosial 

budaya Manusia Bugis-Makassar. 

Penyusun sadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini tidak akan 

sampai ke tangan pembaca tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui 

kata pengantar ini penyusun menghaturkan terima kasih yang sebanyak

banyaknya kepada : 

1.	 Ir. Wiryono Raharjo, M.Arch., selaku Ketua Jurusan Arsitektur UII. 

Melalui Beliaulah awal dari penulisan ini, yang atas segala 

pertimbangannya dalam memberikan ijin untuk memulai penuJisan ini. 

2.	 Ir. H. Munichy. B. Edrees, M.Arch., selaku Dosen Pembimbing 

Utama, yang telah membimbing penyusun diluar dari batas-batas yang 

diharapkan dari seorang dosen pembimbing. 

3.	 Ir. Hastuti Saptorini, M.A,. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, 

juga telah banyak menyisihkan waktunya untuk penyusun dalam 

penyempumaan skripsi ini. 

4.	 Ir. H. Sudarmadji, Kepala Cabang Pelabuhan Makassar, Ujung 

Pandang., yang telah memberikan ijin dalarn pengambilan 

datalpenelitian di Pelabuhan Makassar, Ujung Pandang. 

5.	 Ir. M. Fausy Azis, Stat Bappeda Ujun~ P~ndang, yang telah banyak 

menolong penyusun dalam mengejar berbagai data yang berhubungan 

dengan"judulskripsiini. 

6.	 Dr. Ir. Budimawan, DEA., dan keluarga. Mereka telah banyak 

mernbantu penyusun, terutama sewaktu mencari berbagai data di 

Ujung Pandang. 

7.	 Kepada Abangku Imran Os dan Irwan OS, terima kasih atas segala 

masukan dan nasihatnya. Untuk Bang Imran, selamat wisuda. 

8.	 Ternan-ternan satu bimbingan tugas akhir, Sobirin, Deny, Mashudi 

dan Hery, terima kasih atas persahabatan yang selama ini tercipta. 

9.	 'Rombongan Si Berat', serta ternan-ternan angkatan '93. Terima kasih 

atas bantuan dan dukungannya. 



Terima kasih juga penyusun haturkan kepada pihak-pihak -karena 

keterbatasan halaman penyusun tidak bisa mencantumkan satu persatu 

pada halaman ini- yang telah memberikan bantuannya ,baik langsung 

maupun tidak langsung dalam proses penulisan tugas akhir ini. 

Selanjutnya penyusun menyadari pula bahwa dalam penulisan dan 

penyusunan skripsi ini masih ada kekurangannya. Untuk itu dengan 

segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun dari pembaca, guna kesempumaan skripsi ini, serta 

dalam penulisan-penulisa~ selanjutnya. 

Demikianlah. Penyusun berharap semoga buku ini ada gunanya. 

Kalaupun tidak ada, maka, mudah-mudahan dari ketidak-adaan itu, juga 

dapat memberikan manfaat. Amin. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb 

Yogyayakarta, AwaJ Desember 1997 

Penyusun, 

Ridwan Duce 


