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Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih 
Lagi Maha Penyayang 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis persembahkan semata-mata kepada 

Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas limpahan rahmat 

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 

“TRANDFORMASI PERMUKIMAN KUMUH KREATIF DI KOTA BANDUNG 

(Studi Kasus: Kampung Wisata Akustik di Cicadas, Kampung Kreatif 

Pasundan, dan Kampung Taman Hewan) ini sebagaimana mestinya. 

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai langkah untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung dan sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Sarjana Teknik.  

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat kepada semua 

pihak, khususnya pada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota. Selama menyelesaikan Tugas Akhir ini, dalam menghadapi kesulitan dan 

hambatan penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis banyak 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1) Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya; 

2) Orang tua, adik, dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa 

selama perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini; 

3) Ibu Dr. Saraswati, Ir., MT., selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung; 

4) Bapak Ivan Chofyan, Ir., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir; 

5) Ibu Dr. Ernawati H., Dra., MSP., selaku Pembimbing Tugas akhir yang 

selalu membimbing dan memberikan masukan untuk penyelesaian tugas 

akhir sampai dengan selesai. 

6) Bapak Asep Hariyanto, ST., M.Si., selaku dosen wali 
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7) Ibu Sri Hidayati Djoeffan, Ir., MT., dan Dr., Yulia Asyiawati, ST., M.Si, yang 

telah memberikan masukan, kritikan, dan juga arahan dalam proses 

penyusunan Tugas Akhir; 

8) Terimakasih Verina Meinarsari, yang selalu mendukung, selalu bisa di ajak 

sharing, selalu ngasih motivasi, yang selalu nemenin survei yang sama-

sama sedang berjuang untuk menyelesaikan Tugas Akhir; 

9) Terimakasih kepada rekan-rekan Stream Perencanaan Wilayah dan Desa 

yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril dalam penyelesaian 

Tugas Akhir ini, serta masa-masa kebersamaan sampai kita bisa Studi 

Komparatif ke Malaysia; 

10) Terimakasih untuk Tengku Gema PL 11, atas bantuan petanya dari mulai 

Proposal Tugas Akhir sampai Tugas akhir; 

11) Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2011 yang telah memberikan 

motivasi dan dukungan moril dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, serta 

masa-masa kebersamaan dari kegiatan ospek hingga hingga saat ini; 

12) Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang tidak 

dapat penulis sebutkan, terima kasih atas bantuannya. 

 

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah S.W.T membalas 

segala budi kebaikan tersebut dengan pahala yang melimpah. Penulis menyadari 

bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk 

itu penulis mengharapkan saran, kritik, dan arahan dari berbagai pihak yang 

bersifat membangun agar pada pembuatan tugas selanjutnya dapat lebih baik. 

Akhir kata penulis sampaikan semoga tugas ini dapat memberikan manfaat 

dan tambahan ilmu pada semua pihak yang membutuhkan, serta nilai tambah 

bagi kita semua. 

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

Bandung, Juli  2015 
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