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PRAKATA 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepa Allah SWT atas segala 

rahmat dankarunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan landasan konsepsual dan perencangan yang berjudul Oceanarium di 

Kawasan Wisata Pantai Prangtritis yang merupakan syarat tugas akhir sarjana 

strata satu.  

Selama proses penyelesaian sampai pada akhir penulisan tugas akhir ini, 

penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu dengan tulus 

ikhlas. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada : 

 Ucapan syukur yang terdalam saya sampaikan kepada Allah SWT yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan semua masalah, 

kesulitan,kemudahan, kebimbangan, kegalauan hambamu ini. Terimakasih 

atas segala karunia dan bimbingan Mu dalam menyelesaikan segala proses 

penulisan tugas akhir ini. 

 Terimakash kepada kedua oarangtua ku yang selalu memberikan 

dukungan, doa yang selalu diucapkan, sebagai moivator yang tak kenal 

lelah buat anak mu ini dan buat adek ku Ocha terimakasih ata pinjaman 

laptop nya untuk pengerjaan tugas akhir ini.  

 Ibu Ir. Lucia Asdra R., M.Phil., Ph.D., dan Ibu Ch. Dwi Astuti Depari, 

ST., MT, selaku pembimbing 1 dan 2 yang selalu memberikan motivasi, 

nasehat, masukan, bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam 

proses berasitektur, maaf ya bu jika dalam  penulisan dan perancangan 

tidak bisa cepat dan malah mundur, tapi sekarang sudah selesai kog bu    

alhamdulillah terima kasih ya bu.  

 Bapak Ir.A.Atmadji, M.T selaku Koordinator Tugas Akhir Arsitektur 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta para dosen prodi arsitektur UAJY 

yang dibanggakan. 

 Teman-teman grup calon arsitek kece : Andri, Anto, Andre, Erick, Kedvin, 

Tomi, Adi, Teo, Ndaru, Dao, Karyadi, Bayu, Wednes, Mak Yen (Zenita), 



Mak Ches (Chesa), Mak Khir (Khiara), Upil (Avil), Irung (Djay), Mey, 

Eli, Memey, Ayuk Samudra, Ima. Serta semua dan seluruh teman-teman 

angkatan 2010 yang keren, tetap saling ingat satu sama lain ya guys. Bakal 

kangen canda tawa, guyon ra cetho, absurd, medeni, mengerikan, aneh, ra 

mayuk tapi itu semua bakal menjadi kengan buat masing-masing kita. 

Perjuangan ke depan masih panjang, semangat guys. 

 Teman-teman seperjuangan studio tugas akhir,  studio 85  

 Untuk yang tersayang Hernita Diah Ayu terimakasih sudah membantu, 

menemani, dan sebagai obat penghilang stres sampai terselesaikan semua 

proses tugas akhir ini.  

 Serta semua rekan yang karena begitu banyak nama sehingga tidak dapat 

tertulis dalam halaman ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna 

baik dari segi penulisan maupun bahasa, maka kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapakan demi perkembangan selanjutnya. Akhir kata 

semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.  
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