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Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat,  

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

Tugas Akhir ini. 

Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang 

harus penulis lalui dalam menempuh studi S1 di Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota (Teknik Planologi) Universitas Pasundan Bandung. Adapun 

laporan Tugas Akhir ini berjudul “STUDI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA 

HIJAU PADA KAWASAN LINDUNG DI WP BOJONAGARA KOTA 

BANDUNG”. 

 Penulis menyadari bahwa tanpa perhatian, bimbingan dan bantuan serta 

dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung laporan ini 

tidak akan selesai. Untuk itu, dari lubuk hati yang terdalam, penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Papa (Abizar) dan Mama tercinta (Khairunnas), Ananda ucapkan banyak 

terimakasih atas segala Doa, kasih sayang, bimbingan dan dukungannya baik 

moril maupun spiritual yang telah Ananda terima selama ini, serta Abang 

tersayang (Isra Azani), terimakasih atas perhatiannya. 

2. Bpk Supratignyo Aji Ir., MT, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sempat 

menyisihkan waktu untuk memberikan arahan-arahan, yang dirasakan sangat 

bermanfaat bagi penulis, dengan penuh kesabaran sehingga tersusunlah 

laporan Tugas Akhir ini. 

3. Bpk Firmansam Bastaman Ir, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sempat 

memberikan waktu luangnya kepada penulis, ilmu, pengetahuan dan 

wawasan terhadap penulis. 

4. Bpk reza M S, Ir., MT dan Bpk Jajan Rohjan, Ir., MT  selaku dosen penguji 

yang telah banyak memberikan masukan dan wawasan guna menambah nilai 

mutu dari tugas akhir ini. 

5. Bpk Budi H Pirngadie, Ir., MT, selaku Dosen Wali angkatan 2005 Jurusan 

Teknik Planologi Universitas Pasundan. 
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6. Bpk Ari Djatmiko, Ir., MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi 

Universitas Pasundan Bandung dan sekaligus sebagai dosen penguji.  

7. Seluruh Staf Dosen dan Asisten yang sudah memberikan ilmu dan jasa-jasa 

yang bermanfaat. 

8. Staf Tata Uasaha Teknik Planologi Universitas Pasundan yang telah 

memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi Tugas 

Akhir 

9. Rekan-rekan seperjuangan dan senasib PL 05 Jurusan Teknik Planologi 

Universitas Pasundan terimakasih atas pertemanan yang terjalin dan 

bantuanya yang tidak bisa dilupakan. 

10. Gilang Perdana terimakasih atas bantuan dan diskusinya dan keluarga Uda 

Deni Hermawan terimakasih atas bantuan memperoleh data serta memperoleh 

ilmu dan diskusinya. 

11. Special Teguh Indra Budiman terimakasih atas semua yang telah diberikan 

dalam segala rasa, motivasi, pengertian yang  mendalam, pengorbanan yang 

tak kenal lelah, dorongan serta curahan kasih sayang sehingga penulis tidak 

pernah putus asa untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

12. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu selama studi ini. 

 

Tak ada gading yang tak retak. Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, 

walaupun Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati 

sempurna. Apabila ada kesalahan, semata-mata kekhilafan Penulis, sedangkan 

kebenaran semuanya hanyalah milik Allah SWT. Jazza kumullahu khoiron 

katsiro. Jazza kumullahu khoirun jazza. 

 

Billahitaufik Wal Hidayah 
Wassalamu’alaikum wr.wb 
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