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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan

Berkat dan AnugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung

jawab dan tugas-tugasnya dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan laporan kerja praktek ini

tidaklah mudah tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada:

1. Bapak Darmawan L.Cahya, MURP, MPA, selaku dosen pembimbing

yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

2. Ibu Laeli Fuji Widyawati,ST,MT, selaku Ketua Program Studi Teknik

Perencanaan Wilayah dan Kota.

3. Seluruh jajaran Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa

Unggul, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada

penulis, khususnya Dr.Ir. Ken Martina Kasikoen,MT.

4. Seluruh jajaran staf Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul,

khususnya Om Ipung yang selalu membantu penulis dalam urusan

administrasi.

5. Keluarga besar penulis terutama Ibu saya tercinta yang selalu

memberikan dukungan materi dan  motivasi dalam kehidupan penulis

dan kedua adik penulis Pipit dan Tika yang terus mendorong penulis

untuk menyelesaikan pendidikan.

6. Teman- teman penulis angkatan 2008 khususnya Sidik, Nasation, Eka,

Andi Abdullah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan

penulis selama kuliah  Untuk Nasa dan Eka yang mau nyusun ayo

semangat.
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7. Untuk teman-teman baik Senior maupun junior Aga Boneng, Andas,

Andre, Jeki, Petong, Rifki, Aloy, Iwan.

8. Teman-teman penulis di kampung Martinus, Juniman, Joni, Delon, dll

yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu terimakasih untuk waktu,

tenaga yang kalian berikan baik yang berguna maupun hanya untuk

ngopi-ngopi di warung.

9. Keluarga penulis yang ada di Jakarta Bang Hati, Bang Ome, Bang

Juni, Bang Eman dan Paman penulis yang terkadang bercandanya

menyakitkan namun selalu memberikan dorongan untuk

menyelesaikan pendidikan, terimakasih semuanya

10. Keluarga keduaku di kost , Ijel, Daniel Batak, Lonjong, Yohanes,

Daniel Dayak. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, untuk

yang belum lulus, saya bisa kalian juga pasti bisa, cepetan selesai dan

kabur dari kost.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk

memperbaiki kekurangan yang ada dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk kita semua, khususnya

bagi disiplin ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota.
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