
KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik, adapun 

judul yang dikerjakan adalah “KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN 

ALUN-ALUN SEBAGAI RUANG PUBLIK KOTA BEKASI”  

Tugas Akhir ini merupakan gambaran praktikan dalam mengaplikasikan 

ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama berada di perkuliahan. Dalam penulisan 

tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu hingga tugas akhir ini dapat 

penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada : 

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

2. Ir. Elsa Martini, M.M dan  Mega Novethriska Putri, S.T, M.T selaku 

Pembimbing 1 dan pembimbing 2, atas kebaikan dan kesediaan waktu dan 

tenaga untuk memberikan masukan serta membantu penulis dalam 

penyusunan tugas akhir; 

3. Ir. Darmawan Listya Cahya, MURP, MPA dan Dr. Ir. Lita Sari Barus, M.Si 

selaku penguji 1 dan penguji atas arahan dan masukan kepada penulis dalam 

penyempurnaan tugas akhir; 

4. Laili Fuji Widyawati, S.T, M.T selaku Ketua Prodi Perencanaan Wilayah 

dan Kota atas arahan dan masukan kepada penulis dalam penyempurnaan 

tugas akhir; 

5. DR. Ir. Nofi Erni, MM., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa 

Unggul; 

6. Seluruh dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota serta staff Fakultas 

Teknik Bu Wiwi Marwiyah dan Om M. Imam Bekti Purwoko yang telah 

membantu penulis dalam hal administrasi; 

7. Pak Tri dan Ibu Tri tercinta yang selalu mendukung, mendoakan, dan 

memberikan bantuan dalam bentuk materi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 



8. Mas Koko, Mas Ega, Ais yang telah menjadi saudara-saudara yang hebat 

9. Reza Nurfadillah yang selalu memberikan dukungan. 

10. Marie alip yang suka mengganggu konsentrasi di studio. 

11. Anak-anak Karang Taruna RT 04 yang sudah memberikan masukan 

pengalaman, dan kesehatan jasmani karena aktivitas nya dimalam hari. 

12. Keluarga besar UPSA-EU yang telah memberikan pengalaman 

berorganisasi dan memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis; 

13. Keluarga besar Planologi Universitas Esa Unggul serta seluruh pihak yang 

telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.  

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun 

sumber inspirasi, bagi para pembaca. 
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