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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil’aalamiin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan

Rahmat dan Karunia-Nya serta nikmat sehat kepada penulis sehingga mampu

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “STUDI KINERJA PUSAT

PRIMER KEDUA GEDEBAGE DI KOTA BANDUNG”. Penulisan Laporan

Tugas Akhir ini merupakan tahap akhir dari proses belajar setiap mahasisa serta

sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Starta-1 (S1) di Program

Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan

Bandung. Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan

seluruh pihak yang telah membantu, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih

kepada:

1. Bapak Ir. Supratignyo Aji, MT, selaku Pembimbing yang telah

membimbing dengan memberikan saran serta masukan-masukan kepada

penulis.

2. Ibu Furi Sari Nurwulandari ST, MT selaku co-Pembimbing yang telah

memberikan petunjuk dengan memberikan masukan kepada penulis.

3. Bapak Ir. Reza Martani Surdia, MT, selaku Ketua Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan.

4. Bapak Dr. Ir. Firmansyah, MT, selaku Koordinator Tugas Akhir Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pasundan.

5. Ibu Ratih Rantini, ST, MT, selaku dosen penguji yang telah memberikan

masukan-masukan guna perbaikan dalam laporan ini.

6. Bapak Gerry Andrika Rismana ST, MT selaku dosen penguji yang telah

memberikan masukan-masukan guna perbaikan dalam laporan ini.

7. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di

Universitas Pasundan.
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8. Kepada ibu saya yang selalu mendo’akan dengan tulus dan ikhlas,

memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis serta memberikan

bantuan baik moral dan material kepada penulis

9. Kepada alm. Lili Ratna Permata Sari, Inne, Dama, Tari serta Rafi yang

selalu mendo’akan dan memberikan bantuan serta motivasi kepada

penulis.

10. Kepada Kang Yuda, Novan, dan Sofyan yang telah membantu dalam

pengajaran pembuatan peta.

11. Kepada Vimvia, Arti, Novia, Wulansari, Eliza, Siti, Hikmah, Shinta, Teh

Nona, Teh Fuzy, Teh Mey, Alvina dan teman-teman PWK 2012 lainnya

yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam

menyelesaikan laporan ini.

12. Dan semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung, membantu

penulis mempercepat penyelesaian laporan tugas akhir ini.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan kemampuan, penyusun menyadari

bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dan

jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis akan sangat terbuka dan senang hati

menerima sarana maupun kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan

tugas akhir ini. Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan, semoga

kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga

laporan tugas ahir ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Bandung, Januari 2017
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