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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada 

Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, 

kekuatan dan ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenaan-Mu jualah 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : “Penataan 

Kawasan Sekitar Stasiun Duri dalam Rangka Dikembankannya Jalur Kereta Api 

Bandara Soekarno Hatta – Manggarai”. serta tak lupa pula penulis sampaikan 

salam “Allahumma Sholi Ala Sayyidina Muhammad” kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW. 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan dan ketidak-sempurnaan didalamnya. Untuk itu, penulis sangat 

mengharapkan berbagai kritik dan saran dikemudian hari. Selain itu, 

perkenankan penulis dalam kesempatan ini mempersembahakan ucapan terima 

kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu hingga tugas akhir ini dapat 

penulis selesaikan. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Dr. Ir. Ken Martina Kasikoen, MT. selaku pembimbing, atas kesediaan 

waktu dan tenaga untuk memberikan masukan serta membantu penulis 

dalam penyusunan tugas akhir; 

2. Ir. Darmawan L. Cahya, MURP., MPA., selaku penguji 1 atas arahan dan 

masukan kepada penulis dalam penyempurnaan tugas akhir; 

3. Adityanata, ST,. MT., selaku penguji 2 atas arahan dan masukan kepada 

penulis dalam penyempurnaan tugas akhir; 
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4. DR. Ir. Nofi Erni, MM., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa 

Unggul; 

5. Seluruh dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya Pak. Budi 

Sulistyo yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan 

dan masukan serta para staff Fakultas Teknik Bu Wiwi Marwiyah dan  Om 

M. Imam Bekti Purwoko yang telah membantu penulis dalam hal 

administrasi; 

6. Kedua orang tua  tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis 

hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik; 

7. Mas Roni, Mba Um, Mas Agus, Mba Ikroh, Mba Imah, Mas Sanur dan 

Ewi yang senantiasa mendukung, menyemangati dan mendoakan penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini; 

8. Kawanan seperjuangan bimbingan Panji, Reinold, Dita dan Sirilus yang 

senantiasa membantu dan mengingatkan untuk sama – sama lulus semester 

ini; 

9. Mutiah Aprillia, Ria Syam, Priska Erin, Septiana Dewi dan Fidia Kurnia 

Ayu yang telah memotivasi dan menyediakan banyak waktu untuk 

menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir; 

10. Satria Meidian Saputra, Horas Mauliate Andre Gromiko dan Syahrizal 

Malki Darmawan yang senantiasa membimbing penulis dan bersedia 

bertukar pikiran dalam pembuatan peta di tugas akhir ini. 

11. Abang Randy, Johan, Eggy, Joe, Berry dan teman-teman angkatan 2012 

yang senantiasa memberikan semangat selama perkuliahan; 

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; 

14. Yurista Hardika Dinata yang senantiasa memberikan waktunya untuk 

menemani dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
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Kiranya rahmat dan karuni-Nya yang akan membalas kebaikan kalian. Akhir 

kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, baik sebagai 

sumber informasi maupun sumber inspirasi, bagi para pembaca.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Jakarta, 5 Agustus 2016 

 

 

Penulis 


