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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan memberi 

berkatNya kepada penulis yang sudah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Perancangan 

Museum Budaya Dayak Kenyah Di Tanjung Selor Kalimantan Utara” dapat terselesaikan. 

Tujuan dari penyusunan laporan Tugas Akhir ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan program 

sarjana strata 1 (S1) jurusan Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desaian (FSRD), Universitas 

Kristen Maranatha. 

Dalam pengerjaan laporan tugas akhir penulis berharap bebas dalam segala kekurangan namun 

selalu ada yang kurang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun 

laporan akhir ini, mengingat kurangnya pengalaman penulis. Penulis mohon maaf atas segala 

kekurangan yang tidak disengaja dan akan menerima segala saran dan kritik serta masukan. 

Dalam pengerjaan laporan Tuhan akhir, penulis melibatkan banyak pihak yang sangat membantu 

saran, dorongan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, 

perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong dan memberi berkat dan pernyertaanNya dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. Dan karena pertolongan dan kasih karuniaNya penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. 

2. Keluarga terkasih penulis, Bapak tersayang Ibrahim Hasan, Mama tercinta Tuti Ibrahim, 

Sopian (kakak) dan Jhon Maeyer (adik). Terimkasih selalu memberi doa, memberi 

semangat, memberikan saran dan masukan melalui setiap proses penulis dalam mengerjaan 

Tugas Akhir. 

3. Bapak Drs. Rachman Yuda, MBA., M.M , selaku dosen pembimbing 1 yang telah 

membantu dan memberikan semangat, support, inspiransi yang tidak pernah jenuh untuk 

membimbing penulis dan menolong penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Tiara Isfiaty, S.Sn., M.Ds , selaku dosen pembimbing 2 yang sangat baik dan selalu 

memberikan ide-ide kepada penulis dalam proses mengerjakan Tugas Akhir, dan 

saran/kritik yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir dengan 

baik. 

5. Ibu Irena Vanessa Gunawan, ST., M.com., selaku dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain 

Program Studi Desain Interior yang telah mengajarkan disiplin dan harus bekerja dengan 

tekun. 

6. Bapak Erwin Ardianto Halim, S.Sn., M.F.A. selaku ketua Program Studi S1-Desain 

Interior yang memberikan teladan untuk tetap mempertahan tentang intergritas dalam 

perkuliahan. 

7. Ibu Yudita Royanti, ST., S.Ds., M.Ds. selaku dosen Koordinator Tugas yang mengajarkan 

untuk tetap semangat dan mengajarkan perjuangan, mengerjakan dengan tekun. 

8. Ibu Tantri Oktavia, S.T., M.T. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan semangat 

dan ide-ide dalam proses pengerjaan Tugas Akhir. 
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9. Jones Enricho Eluama tersayang yang selalu ada menemani, memberikan semangat, waktu 

tenaganya membantu dalam proses Tugas Akhir, dan yang tidak pernah jenuh/bosan 

memberikan saran, ide, menegur namun selalu menopang dalam doa. 

10. Aang binatang pemeliharaan tersayang penulis yang selalu menghibur dengan tingkah laku 

yang selalu buat tertawa. 

11. Nona Yayuk, yang selalu mendukung dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang 

memberikan tenaga waktu dan tempat berminggu-minggu, doa, ide yang terbaik dalam 

menyelesaikan dengan baik. 

12. Sahabat seperjuangan tercinta, Zefanya (Jeje), Mylda (lek), Amadea, Fenty, Anggun 

Lorenzia, Christoper Girsang, yang selalu menolong dan mensupport dan teman-teman 

yang lain. 

13. Anak-anak HABEL, (Yayuk, Sonja, Trisna, Nova, Desna, Deta) yang selalu ada menolong, 

membantu dalam setiap proses pengerjaan Tugas Akhir. 

14. Anak-anak Timur Ee (Lucky, Yayuk, Gian, Alvin, Phill, Richo) terimakasih sudah selalu 

membantu, memberikan semangat yang tidak pernah berhenti, walaupun suka-duka. 

15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhir ini yang tidak 

dapat ditulis penulis sebutkan satu-satu. 
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