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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Alhamdulillahi rabbil’alamiin, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas 

segala kemudahan dan keajaiban yang diberikan kepada penulis, shalawat serta 

salam tidak lupa peneliti curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta 

keluarga dan para sahabatnya. Sehingga penelitian dengan judul “: Kajian 

Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tangerang” . 

Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna, meskipun segala usaha dan 

upaya telah dicurahkan. Guna penyempurnaan tulisan yang lebih komprehensif 

dan sempurna, penulis memberikan kesempatan kepada berbagai pihak dalam 

rangka perbaikan tersebut. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini. Semoga 

kandungan yang terdapat dalam tulisan ini dapat bermanfaat. 

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasi yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang dengan segala Rahmat-Nya penelitian ini selesai dan 

berharap Ridho-Nya semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah tidaksaja 

bagi penulis akan tetapi juga bagi orang lain 

2. Ayah, bunda, kaka dan adik, keluarga tercinta, yang telah memberikan  

perhatian, dorongan, semangat, bantuan dan kasih saying serta doanya 

kepada penulis dapat menyelesaikan laporan ini. 

3. Bapak Ir. Darmawan L Cahya, MURP, MPA selaku kepala jurusan Fakultas 

Teknik Prencanaan Wilayah dan Kota dalam akademik, terimakasi atas ilmu 

yang bapak berikan kepada saya. 

4. Bapak Ir. Darmawan L Cahya, MURP, MPA Selaku dosen pembimbing 

tugas akhir. 

5. Semua sahabat seperjuangan saya dan keluarga besar jurusan Planologi 

2011 Esa Unggul (Pace, ian, andre, uban, abi, dayat, ayu, yeni, bela, beler, 

cek, pule, aurel, wels, Damarion, zombie, aga, andas, andes, hani) 
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6. Seluruh dosen yang pernah mengajarkan penulis, serta seluruh jajaran staff  

Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, terutama Om Ipung dan Ibu Wiwi 

yang telah banyak direpotkan oleh penulis dalam hal administrasi. 

7. Serta semua pihak yang telah membantu saya dalam melaksanakan dan  

menyelesaikan Tugas Akhir maupun kuliah yang tidak dapat saya sebutkan 

satu persatu. 

 

 

Terimakasih 

  Penulis 

 

 

                                                                              (Chandra Setiawan) 

 


