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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan dan Makalah Studio Perancangan STUPA 

8.13 dengan judul “Seng Hie Waterfront” ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Laporan ini dibuat sebagai syarat Tugas Akhir dari mata kuliah Studio Perancangan 

Arsitektur 8.13.  

 Laporan awal ini dapat terselesaikan atas dukungan dari beberapa pihak 

terkait. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada  

  Ir. Rudi Surya, MM selaku dosen penanggung jawab Studio Perancangan 

Arsitektur 8.13, 

 Ir. Franky Liauw, M.T. selaku fasilitator utama dan dosen pembimbing utama  

dalam Studio Perancangan Arsitektur 8.13 

 Ir. Darrundono M.Sc., Ir. Dewi Ratnaningrum, M.M., dan Iswanto G. Hartono, 

S.T., M.Arch  

 Berbagai Badan dan Dinas Pemerintah Daerah yang turut membantu dalam 

proses pembuatan makalah ini. Adapun Badan atau Dinas tersebut antara lain, 

a. Badan Pengembangan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

b. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak 

c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisitata (DISBUDPAR) Kota Pontianak 

d. Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Pontianak 

e. Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Pontianak 

 Bapak Heru Suwono, selaku orang yang membantu penulis mendapatkan data 

di kota Pontianak 

 Dukungan Saudara dan family yang membantu penulis dalam penyelesaian 

makalah ini 

 Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 

memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan makalah ini 

 

Latar belakang penulis memilih laporan ini disebabkan oleh fenomena yang 

terjadi di kota Pontianak, di mana masyarakat seperti kekurangan ruang publik yang 

dapat dijadikan sebagai sebuah objek wisata. Oleh sebab itu, penulis mencoba 

mengembangkan sebuah proyek yang dapat menjawab fenomena yang terjadi. 
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Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penyusunan dan penyajian serta materi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan agar laporan ini menjadi lebih baik dan diterima 

pembaca. Penulis juga meminta maaf apabila ada kata – kata dalam laporan ini yang 

kurang berkenan 

Demikian laporan awal ini penulis buat, semoga bermanfaat. Atas 

perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih. 

 

 

Jakarta, Februari 2012 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


