
KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan 

rahmat dan karunia kepada kita semua agar selalu sehat senantiasa. Rahmat dan karunia 

kesehatan juga bagi penyusun karena dengan karunia-Nya pula penyusun mendapatkan 

kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). Banyak pihak yang secara langsung 

maupun tidak langsung turut membantu dalam proses penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini. Tanpa dukungan dan doa mereka semua, sangat sulit dibayangkan bahwa 

Laporan Tugas Akhir ini akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu di dalam bagian kata 

pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota 

keluarga Bapak Huraiya S.Pd. M.Pd yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan 

dan doa tanpa meminta satupun balasan kepada penyusun dan hanya meminta 

penyusun agar senantiasa dapat menjadi orang yang berguna bagi semua orang. Selain 

anggota keluarga, penyusun juga secara khusus ingin menyampaikan ungkapan rasa 

terima kasih yang tulus kepada : 
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5. Tatang Suheri, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, 

membantu, memberi masukan, dan memberi motivasi dari awal-awal 

penyusunan hingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 

6. Dr. Ir. Lia Warlina, M. Si, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan 

dan motivasi kepada penyusun 



7. Ir. Romeiza Syafriharti, M.T. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan 

arahan dan motivasi kepada penyusun 

8. Ibu Vitri selaku seketaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 
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9. Seluruh Dosen dan Sekretariat Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 
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10. Semua Staff Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah 

membantu baik dalam bidang pengurusan administrasi maupun dalam bidang 

lainnya. 

11. Semua Staff INSIDE Studio yang telah banyak membantu dalam memberi 

masukan sebagai referensi pengerjaan Laporan Tugas Akhir ini. 

12. Semua Staff Weekday Group yang telah banyak berkontribusi dalam 

memberikan dukungan dan doa bagi penyusun 
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khususnya angkatan 2012, yang saling mendukung dan memberi semangat dari 

awal hingga akhir masa perkuliahan 

Penyusun menyadari bahwa dalam hal penyusunan laporan ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan berbagai masukan, kritik, 

dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang lebih baik bagi 

penyusun pribadi. Semoga apa yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan 

manfaat bagi para pembaca. 
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