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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah karena berkat limpahan rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Arahan Rancangan Jalur Kendaraan Bermotor dan Jalur Non Bermotor di 

Kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang Dengan Konsep Livable 

Street”. Tugas akhir ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan 
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proses mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih sudah memberi penulis 

semangat saat keadaan sedang tidak baik-baik saja dan terus meyakinkan diri 

penulis untuk tetap maju apapun yang terjadi. Penulis juga memohon maaf atas 

setiap kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan dalam mengerjakan tugas 

akhir ini. 
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Munirwan, S.T., M.Sc., selaku dosen penguji seminar proposal, sidang 

pembahasan, dan sidang akhir yang telah memberikan masukkan dan saran agar 

tugas akhir ini dapat menjadi lebih baik lagi. 
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4. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T., selaku dosen wali akademik dari mulai 

penulis memasuki program studi Perencanaan Wilayah dan Kota hingga penulis 

menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Sumatera. 

5. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang sudah 

membantu penulis selama perkuliahan dan dalam pelaksanaan seminar proposal, 

seminar pembahasan, dan sidang akhir. 
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dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis juga meminta maaf apabila selama proses penyusunan tugas akhir ini ada 
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