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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan piji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir sebagai syarat dalam memperoleh gelar Strata 1. Shalawat berserta salam 

semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta kelurga serta sahabat 

hingga akhir zaman. 

Penulis menyadari dalam penulisan laporan Tugas Akhir masih jauh dari 

sempurna. Namun, selama penyusunan laporan tugas akhir penulis mendapat banyak 

bantuan dari berbagai pihak. Bantuan yang diterima baik berupa dukungan materil 

maupun dukungan moril. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala hormat 

dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua. Agus Sudrajat dan Ani Royani yang selalu mendukung dengan 

sepenuh hati baik moril maupun materi, dan dengan doa-doanya yang selalu 

mengiringi sehingga dapat terselesaikannya penulisan laporan ini; 

2. Assoc Prof Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia; 

3. Dr. Ir. Herman S. Soegoto., selaku dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer; 

4. Dr. Wanita Subadra Abioso, Ir., MT., selaku Ketua Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota; 

5. Dr. Ir Lia Warlina, M.Si., Selaku dosen pembimbing kerja praktik yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan mata 

kuliah kerja praktik, baik saat penulis melaksanakan penelitian ini hingga saat 

penulis menyusun laporan tugas akhir ini; 

6. Seluruh dosen dan sekterariat Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

yang telah membantu memperlancar tugas akhir; 

7. Seluruh teman-teman Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UNIKOM 

angkatan 2015 dan juga terkhusus kepada Johan, Anam, Syifa, Lusia, Indra, 

Ananta, Riyaldi, Haidar, Farihan, Berta, Ahmad dan Theresia. 
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8. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan 

laporan ini. 

Di dalam penulisan ini, segala daya upaya telah dikeluarkan semaksimal 

mungkin, walaupun demikian penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih 

jauh dari sempurna. Semoga laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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