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Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat-Nya penulis dapat 
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RUANG PUBLIK” dengan baik. Adapun penyusunan tugas akhir ini dilakukan 
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Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan 
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menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan dan 
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kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir ini. 

4. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T., selaku pembimbing dan dosen wali 

akademik yang dengan setia dan sabar menyediakan waktu, tenaga dan 

pikiran kapan pun dan di mana pun penulis membutuhkan bantuan, serta 

dengan sangat care dalam memotivasi penulis selama menyelesaikan 

tugas akhir ini. Penulis juga memohon maaf atas kesalahan, kelalaian dan 

ketidaksopanan penulis selama menjadi mahasiswa bapak khususnya 

selama mengerjakan tugas akhir ini. 
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pembahasan dan ujian sidang akhir yang telah memberikan bimbingan, 

masukan dan saran yang bermanfaat dalam penyelesaian tugas akhir. 

Penulis juga memohon maaf atas kesalahan, kelalaian dan khususnya 

kurang baiknya tutur kata penulis selama menjadi mahasiswa bapak dan 
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6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

sangat bermanfaat. 
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Dalam kesempatan ini penulis juga meminta maaf apabila selama proses 
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