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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb 

 Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, 

petunjuk, hidayah-Nya serta atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Tugas Akhir  ini yang berjudul “Evaluasi Lokasi Alternatif Pemindahan Pedagang 

Kaki Lima di Koridor Fly Over Cimindi Kota Cimahi”. Selain itu, Tugas Akhir ini 

dapat berguna bagi siapa pun peminat di bidang perencanaan kota untuk 

mengetahui kajian penataan lokasi pedagang kaki lima untuk dapat diaplikasikan. 

Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan, semangat dan bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Bpk Dr. Ir. Firmansyah, MT selaku dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir, 

Koordinator Tugas Akhir sekaligus dosen wali yang selalu sempat 

menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk memberikan arahan–arahan, 

perhatian maupun dorongan-dorongan serta dukungan yang begitu besar 

yang dirasakan sangat bermafaat bagi penulis sehingga tersusunlah 

penulisan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Furi Sari Nurwulandari, ST., MT selaku dosen Co pembimbing Tugas 

Akhir yang selalu sempat menyisihkan waktu dari kesibukannya untuk 

memberikan arahan-arahan, perhatian maupun dorongan bagi penulis.  

3. Bpk Ir. Reza Martani Surdia, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi 

Universitas Pasundan.  

4. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Planologi Universitas Pasundan Bandung. 

5. Ibunda tersayang Enung Irawati dan Ayahanda tercinta Wahyudin, Ananda 

ucapkan banyak terimakasih atas segala Doa, kasih sayang, bimbingan dan 

dukungannya baik moril maupun spiritual yang telah Ananda terima selama 

ini. 

6. Adik tercinta Rizal Sukma Ardiansyah dan Muhammad Rully syahidin yang 

telah membantu secara moril kepada penulis. 
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7. Para sahabat Fahri Fansuri, Arti Damayanti, Lukman Arviansyah, Iip 

Permana, Vimvia, Puspita Kaniasari dan Hikmah Windujati, yang selalu 

memberikan warna dan keceriaan dalam perkuliahan serta persahabatan, 

terimakasih atas dukungan,  doa, serta kebersamaanya yang telah terjalin 

selama menjalani perkuliahan, semoga persahabatan kita tetap terjalin 

dengan baik selamanya.    

8. Teman–teman seperjuangan PL 2012 terimakasih atas kebersamaanya yang 

telah terjalin. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dukungan dan doa-

doa mereka telah banyak membantu moril penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. 

 

Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis sangat 

mengharapkan adanya masukan yang sifatnya membangun sehingga dapat 

menyempurnakan tulisan ini. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat 

menjadi bekal untuk melangkah pada kegiatan penelitian selanjutnya dan 

bermanfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, dapat  memberikan manfaat bagi 

penulis khususnya dan pihak lain umumnya. 

 

Bandung,  Oktober 2016 

Penulis  

 

 

 

Novia Silviana 
 


