SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS TRISAKTI
Assalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,
salam sejahtera bagi kita semua,
Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugrahkan
Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam acara seminar Kota
Layak Huni yang diselenggarakan oleh Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Universitas Trisakti.
Bapak, Ibu dan hadirin yang terhormat,
Isu mengenai Kota Layak Huni, merupakan isu yang tidak pernah mati bahkan ke depan isu ini selalu
tumbuh dan berkembang. Kota Layak Huni adalah suatu kota yang mampu memfasilitasi masyarakat
kota agar dapat hidup nyaman, tenang, dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman,
sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Sehingga Kota Layak Huni selalu dinamis karena
adanya interaksi antara manusia (sosial, budaya, kebutuhan, aktivitas) yang selalu berkembang dengan
infrastruktur dan lingkungan yang berkesinambungan. Dapat dipahami, bahwa perwujudan Kota Layak
Huni merupakan multi disiplin yang tidak mungkin bisa diselesaikan hanya oleh disiplin ilmu
Arsitektur. Diharapkan, di masa mendatang Seminar Kota Layak Huni ini berkembang menjadi ajang
diskusi bagi berbagai disiplin ilmu. Disamping Seminar ini diharapkan akan menjadi ajang diskusi multi
disiplin, juga diharapkan melibatkan tidak hanya akademisi, peneliti, praktisi, namun juga oleh
masyarakat yang dilayani oleh suatu kota. Melalui seminar dapat diperoleh pemikiran segar yang
terkumpul sehingga mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan kota layak huni, yang secara
praktis dapat diukur melalui indikator-indikator kota layak huni, namun harus dilihat secara
komprehensif.
Penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih bagi pemakalah, panitia dan berbagai pihak yang
berkontribusi pada penyelenggaraan seminar ini. Kepada para peserta seminar kami mengucapkan
selamat berseminar. Sekali lagi selamat berseminar, semoga semua yang telah dikerjakan dalam
seminar ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan menjadi amal kebajikan kita semua.
Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.
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