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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penuis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proposal untuk Tugas Akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Teknik, adapun judul yang dikerjakan adalah “ EVALUASI EFEKTIVITAS RUMAH SUSUN TEMATIK 

KAMPUNG NELAYAN MUARA ANGKE ” 

 Dalam penulisan Proposal ini merupakan gambaran praktikan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah 

didapatkan selama didapatkan dalam perkuliahan. Dalam penulisan Proposal ini, banyak pihak yang telah membantu 

hingga laporan Proposal ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelasikan laporan Proposal 

ini. 

2. Ibu Laili Fuji Widyawati, S.T, M.T selaku Pembimbing Akademis, Pembimbing pertama dalam laporan 

Proposal, dan Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota serta Bapak Aditianata S. T, M. SI 

Pembimbing kedua yang telah membantu dalam penulisan laporan proposal ini serta berbagai macam 

masukan dan nasehat yang sangat baik untuk kelancaran penulisan laporan proposal ini. 

3. Seluruh dosen prodi Perencanaan Wilayah dan Kota serta staff Fakultas Teknik Bu Wiwi Marwiyah dan 

Om M. Imam Bekti Purwoko yang telah membantu penulis dalam hal administrasi. 

4. Keluarga tercinta diantaranya Bapak dan Mamah tercinta dan terkasih yang selalu mendukung, 

mendoakan dan memberikan bantuan dalam bentuk materi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Proposal dengan baik. 

5. Dan terimakasih kepada kawan-kawan angkatan 13 Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 

Indonesia serta kawan-kawan angkatan 14, 15, dan 16 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Esa 

Unggul yang selalu support dan bantu dalam Doa, serta menemani penulis dalam mendengarkan keluh 

kesah saat proses penulisan laporan ini. 

6. Juga untuk kawan-kawan kelompok musik Larut Malam dan Ego Sentris serta warung kopi Ciremai, 

kedai kopi Ampar, dan Susu Shijuntak serta para mahkluk yang berpenghuni didalamnya terimakasih 

saya ucapkan terlebih dalam. 

Semoga dalam laporan Proposal ini dapat bermanfaat dan dapat saya lanjutkan untuk penulisan Tugas Akhir, baik 

sebagai sumber informasi maupun sumber inspirasi bagi para pembaca. 


