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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kepata Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta kasih 

karunianya. Sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“REVITALISASI KAWASAN ALUN – ALUN KOTA SERANG DENGAN 

PENDEKATAN PLACEMAKING” 

 Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

meraih gelar Sarjan Arsitektur pada Program Studi Arsitektur Universitas AGung 

Podomoro.  

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, 

maka kesulitan-kesulitan pada saat menyusun laporan Tugas Akhir ini tidak akan 

dapat terselesaiakan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin memgucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:  

1. Bapak Adli Nadia S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Arsitektur 

Universitas Agung Podomoro juga sebagai dosen pembimbing Tugas Akhir 

yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama 

penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

2. Bapak Doni Fireza S.T., M.T. selaku koordinator Tugas Akhir atas 

kesempatan yang diberikan dalam penyelesaian Tugas Akhir 

3. Bapak Sani Heryanto S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik atas 

bimbingannya selama ini  

4. Bapak Didi Rosyadi, S.T. selaku Dinas dengan Jabatan Kasi Prasarana, 

Sarana dan Fasilitas Umum (PSU) atas waktu yang diberikan dan telah 

bersedia membantu penulis dalam pelaksanaan survey hingga pengerjaan 

Laporan Tugas Akhir ini selesai. 

5. Kedua orang tua dan saudara yang selalu mendukung baik secara moral 

dan materi 

6. Para staff Universitas Agung Podomoro yang telah membantu dalam 

pengurusan surat Tugas Akhir. 
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7. Teman – teman Prodi Arsitektur angkatan 2017 yang selalu saling 

membantu dan mendukung. 

8. Silvia Darma Saputri, Agatha Elfanya, Jesslyn Auryn Winata, Joselyn 

Tania, Elicia, Agatha Braselly dan seluruh teman-teman dekat penulis yang 

selalu membantu dan mendukung penulis dalam mengerjakan proyek Tugas 

Akhir ini. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala 

amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu menyusun laporan ini. 

Perlu diketahui bahwa laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga 

kritikan dan masukan yang membangun diharapkan demi sempurnanya laporan ini 

kedepan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan, terutama bagi ilmu arsitektur. 
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