
 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah Hirabbil’alamin, dengan memanjatkan puji syukur kepada 

Allah SWT yang maha pengasih dan  maha penyayang, karena atas Rahmat 

dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini 

guna melengkapi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada 

jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Esa 

Unggul. 

Materi yang penulis sajikan dalam tugas akhir ini berjudul Evaluasi 

Keberadaan dan Penggunaan Ruang Terbuka di Kalibata City. Di 

dalam penyusunan tugas akhir, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan maupun kesalahan dan jauh dari sempurna, karena mengingat 

keterbatasan kemampuan dari penulis sendiri. Tak lupa pada kesempatan 

yang berharga ini, penulis mengucapkan terima kasih maupun penghargaan 

yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Kedua orang tua ku tercinta atas segala kasih sayang, perhatian, 

doa, pengorbanan dan dukungan yang terbaik sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Aku cinta kalian ☺ 

2. Bapak Budi Sulistyo, selaku dosen pembimbing yang senantiasa 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan 

penulis serta banyak membantu penulis, terutama membuka 

pikiran penulis akan kelemahan dalam penulisan tugas akhir dan 

juga tak pernah lelah memberi semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir.   

3. Ibu Dr. Lily Amelia, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Esa Unggul.  

4. Bapak Ir. Darmawan L.C, MURP, MPA, selaku Ketua Jurusan 

Perencanaan Wilayah dan Kota. 



 
 

 
 

5. Seluruh Dosen yang pernah mengajarkan penulis, serta seluruh 

jajaran staf Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, terutama 

Om Ipung yang telah banyak direpotkan dalam hal administratif.  

6. Kakak-kakakku tersayang Aa Ujang, Teteh Ita, Aa Apud serta 

Kak Ardana dan Kak Danang, atas semangat dan motivasinya.  

7. My Chairmate, Trio Kwek-kwek Mei dan Mia untuk semangat, 

bantuan dan dukungannya.  

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009, terutama Tiwi, 

Wachid, Danil, Aris, Firdi, Ega, Amanda. Untuk Rusli, Abdul, 

Ekky, Silvia, Gio, Gilang dan Mitha ayo cepat nyusul ! 

9. Senior planologi, Kak Okta Mauludya Lestari, Kak Aditianata, 

dan Kak Mei untuk bantuannya. 

10. Sahabat-sahabatku Annisa, Taramitha, Ratu Nuryani, Erlis 

Susanti, Randy Dagucy dan Kak Erich, atas semangat, dukungan 

dan tempat berkeluh kesah penulis dalam pengerjaan tugas akhir 

ini. 

11. Abi Didin untuk nasehat serta do’a kepada penulis. 

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang 

sudah banyak membantu dalam pembuatan Tugas Akhir ini.  

Dengan demikian tugas akhir ini dibuat dengan sebaik-baiknya, semoga 

bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis sangat 

menyadari masih terdapat kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karena 

itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan penulis untuk 

kesempurnaan tugas akhir dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 


