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KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas segala

bimbingan dan karunia-Nya, sehingga Laporan Akhir Studio Perancangan Arsitektur

8.11 dengan judul Wadah Komunitas Remaja Penjaringan dengan pembahasan

fenomena Penggunaan ruang publik dalam menghabiskan waktu luang oleh remaja

Jakarta dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan akhir perancangan ini merupakan

salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan pada mata kuliah Studio Perancangan

Arsitektur 8.8. dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Arsitektur di

Universitas Tarumanagara.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih

sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan baik

berupa bimbingan, dorongan semangat, pujian atau kritikan kepada Penulis sehingga

Laporan Akhir Perancangan ini dapat diselesaikan tepat waktu. Pihak-pihak tersebut

antara lain :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya,

2. Bapak Ir. Franky Liauw, M. T., selaku Ketua Jurusan Arsitektur Tarumanagara,

3. Bapak Ir. Rudi Surya, M.M. selaku dosen PJMK Studio Perancangan Arsitektur

8.11,

4. Bapak Dr. Ir. Darrundono, M.Si. selaku mentor utama atas bimbingannya selama

proses tugas akhir ini,

5. Bapak Ir. Dwi Tangoro, M.M., Prof. Ir. Tri Harso Karyono, M.Arch, PHd, dan ibu Ir

Samsu Hendra Siwi, M.Hum, selaku mentor silang yang juga telah memberi

banyak masukan dan arahan selama proses pengerjaan tugas akhir,

6. Kedua orangtua, terutama mama, saudara, dan teman-teman,
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7. Teman-teman seperjuangan selama mengikuti mata kuliah Studio Perancangan

Arsitektur 8.11.

8. Serta pihak-pihak lain baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah

membantu proses tugas akhir ini.

Penulis menyadari akan tidak sempurnanya laporan tugas akhir yang berjudul

Wadah Komunitas Remaja Penjaringan dengan pembahasan fenomena

Penggunaan ruang publik dalam menghabiskan waktu luang oleh remaja Jakarta

ini. Saran dan kritikan dari pembaca yang membangun sangat diharapkan untuk

lebih menyempurnakan isi dari tulisan ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan

hati, Penulis berharap agar Laporan Akhir Perancangan ini dapat memberikan

sumbangan yang bermanfaat bagi Pembaca.
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