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KATA PENGATAR 
 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas 

karunia dan rahmat yang diberikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir “EVALUASI GUNA LAHAN TERHADAP 

RENCANA TATA RUANG DI KECAMATAN CILENGKRANG”. Tugas Akhir 

ini disusun guna memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana strata-1 jurusan 

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Tak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita 

yaitu Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan kita sebagai ummatnya. 

Aamin. 

Penulisan tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan dukungan dari 

beberapa pihak, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Oleh sebab 

itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Kedua orang tua penulis PAPAP dan MAMIH yang sangat penulis cintai dan 

Adik penulis yang sangat penulis sayangi atas do’a dan segala dukungan moril 

maupun materil yang telah diberikan dengan sangat tulus dan ikhlas kepada 

penulis. 

2. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

3. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer. 

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

Wilayah dan Kota. 

5. Tatang Suheri, S.T, M.T, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir, baik saat penulis menyusun Tugas Akhir ini. 

6. Kani Mahardika, S.t, M.T, selaku dossen wakil pembimbing Tugas Akhir yang 

telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir, baik saat penulis menyusun Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh Dosen dan Sekretariat Program Studi Perencanan Wilayah dan Kota 

yang telah membantu memperlancar Penyusunan Tugas Akhir ini. 

8. Kepada seluruh staff Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) 



ii  

Kabupaten Bandung yang telah bersedia memberikan datanya guna kelancaran 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

9. Kepada rekan satu tongkrongan Agung, Andri, Kurr, Ghazy, Ican, Mahesa, 

Wiyan, Alfan, Luthfi, Insan, Eki, Lanx, Bayu yang telah memberikan 

dukungan kepada penulis  

10. Kepada Afifa Magfhira Suherlan yang telah mendukung dan memberikan 

semangat selama 2 Tahun lebih selama perkuliahan hingga selesainya Tugas 

Akhir ini 

11. Kepada April, Yuangke dan Elisabeth yang telah bersedia membantu penulis 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

12. Kepada rekan angkatan Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2016 yang 

telah bersama melewati masa masa perkuliahan 

13. Kepada adik tingkat beserta Alumni jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 

UNIKOM yang telah memberikan do’a dan dukungannya. 

14. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini dan tidak bisa 

disebutkan namanya satu per satu. 

Dalam penyusunan Skripsi ini, penyusun menyadari mungkin masih banyak 

kekurangan oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari rekan-rekan pembaca. 
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Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan semoga semua pihak mendapat berkat dan kasih karunia Allah SWT 

atas semua kebaikan yang telah diberikan dengan tulus kepada penulis dalam 

menyelesaikan Skripsi Tugas Akhir ini 

Bandung, 2020 
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