
KATA PENGANTAR 

Puji serta Syukur kita panjatkan kehadirat Alah SWT karena ata berkat serta 

Karunianya kita masih bisa merasakan nikmat Kesehatan yang telah diberikan untuk 

kita agar bisa dapat melaksanakan seluruh aktivitas yang kita Laksanakan salah satunya 

yaitu melaksanakan Laporan Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi salah satu 

Persyaratan dalam menyelesaikan salah satu kewajiban dalam menempuh sarjana strata 

satu bagi Mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota. Laporan ini disusun sebagai Laporan Tugas Akhir pada Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Komputer Indonesia . 

Penulis berharap Laporan ini dapat memberikan Manfaat bagi kita semua , 

Khusunya bagi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota . Tanpa bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil . Oleh karena itu, 

Penulis ingin menyapaikan banyak ucapan terima kasih kepada : 

1. Dr.Ir. Eddy Soegoto, MSc, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia; 

2. Dr.Herman S,M.B.A, Selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer; 

3. Dr.Wanita Subadra Abioso,Ir.,MT. Selaku Ketua Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Universitas Komputer Indonesia 

4. Ir. Romeiza Syafriharti, ST, MT selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 

telah mengarahkan , memberikan semangat serta Bimibingan yang telah 

diberikan selama Proses Penyusunan Laporan ini; 

5. Ir. Romeiza Syafriharti, ST, MT, Selaku Koordinator Tugas Akhir Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan gambaran dan 

Arahan sebelum penulis dan Seluruh Mahasiswa/i untuk melaksanakan 

Praktek di Instansi yang terkait dengan Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota; 

6. Untuk Seluruh Dosen serta Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota yang telah membantu dalam memperlancar pelaksanaan Kerja 

Praktek 



7. Untuk Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang sangat saya cintai , atas 

segala dukungan baik moril maupun materil, memberikan Nasehat dan 

semangat hingga sampai saat ini penulis bisa menyelesaikan Kegiatan Kerja 

Praktek tersebut  

8. Seluruh Rekan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota terkhususnya 

kepada Angkatan 2016 yang telah berjuang bersama – sama dan saling 

mendukung satu sama lain.  

9. Seluruh rekan rekan yang memberikan semangat moral kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu. 

 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis berusaha membuat dan 

menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, namun kekurangan- kekurangan yang 

terdapat didalamnya semata-mata karena keterbatasan penulis dalam kemampuan dan 

pengetahuan. Oleh karena itu saran dan kritik yang tentunya sangat bermanfaat dan 

sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata penulis berharap 

semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para 

pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan pada umumnya. 
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