
KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugasnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa Unggul. Laporan Tugas 

Akhir ini yang berjudul “Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar 

Lama Serang Banten”, dimana penulis mencoba mendapatkan banyak bantuan 

dan bimbingan baik berupa masukan dan saran dari beberapa pihak dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan 

Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyesaikan Tugas Akhir ini. 
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tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini; 
 
6. Ibu Ir. Elsa Martini, MM dan Bapak Aditianata, ST., MSi., selaku dosen 

penguji pada Sidang Ujian Tugas Akhir yang telah memberikan banyak masukan 

bagi penyempurnaan Tugas Akhir ini; 
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7. Pihak Kelurahan Kotabaru, yang sudah bersedia memberikan izin serta 

informasi berupa data sekunder maupun arahan kepada penulis tentang kondisi 

PKL Kawasan Pasar Lama dimasa dulu sampai saat ini; 
 
8. Pihak Dinas Penataan Kota Serang, yang sudah bersedia memberikan izin 

serta informasi berupa data sekunder tentang Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) Kota Serang berserta Peruntukan Zonasi-nya (PZ).; 
 
9. Bapak Ahmad Banbela, selaku Kepala Pimpinan UPT Pasar Disperindagkop 

serta seluruh pedagang dan pembeli yang ada di Kawasan Pasar Lama, yang 

sudah bersedia memberikan keterangan dan informasi mengenai kondisi 

eksisting, serta izin untuk penulis melakukan penelitian; 
 
10. Para dosen dan pegawai administrasi Fakultas Teknik Universitas Esa 

Unggul, yang selalu sabar dalam membantu administrasi penulis; 
 
11. Achma Fathir, selaku partner yang selalu setia menemani survey lapangan 

dam mencari data, serta semangat, dukungan, dan kesabaran yang tidak pernah 

henti diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir 

ini; 
 
12. Isramiati, Kintan Dwi Andini, Cahaya Rani (Planologi’13), selaku sahabat 
 
yang selalu menemani dalam suka duka semasa perkuliahan serta memberikan 

dukungan moril kepada penulis semasa penyusunan Tugas Akhir ini; 
 
13. Rekan-rekan Planologi’13 yang selama empat tahun ini bersama-sama 

berjuang serta berbagi suka duka yang menjadi moment berharga setiap harinya 

semasa penulis menjalankan perkulihan di Universitas Esa Unggul. 
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