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      KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT natas rahmat, 

petunjuk, hidayah-Nya serta 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 dengan berjudul  “Kajian Kebutuhan dan Penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau Publik di Kota Cirebon”.  

Dengan segala kerendahan dan ketulusan dari hati yang paling dalam atas 

segala bantuan dan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada Penulis, 

dalam meluangkan waktu dan memberikan motivasi yang tiada henti. Penulis  

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :    

1. Papah (alm) Memet Surachmat dan Mamah tercinta Yuyum Rumiyati dan 

Kakak-kakak tercinta, yang telah dengan tulus dan penuh kasih sayang 

memberikan do’a, perhatian, pengertian, masukan, dorongan dan semangat 

kepada Penulis. 

2. Bpk Dr. Firmansyah, Ir., MT., selaku Pembimbing Utama yang selalu sempat 

memberikan waktu luangnya, memberikan masukan dan arahan yang sangat 

berarti bagi Penulis sehingga tersusunlah laporan Tugas Akhir ini. 

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

memberikan waktu luangnya, memberikan masukan dan arahan yang sangat 

berarti bagi Penulis sehingga tersusunlah laporan Tugas Akhir ini. 
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4. (alm) H. Iif Syarifudin, Ir., MT., selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

perhatian, dukungan serta motivasi. 

5. Keluarga Besar Sumadipura dan Keluarga Besar Eroh Sukra, terimakasih 

atas do’a, perhatian, dan dorongan kepada Penulis. 

6. Planologi UNPAS khususnya angkatan 2006 yang telah banyak memberikan 

dorongan dan masukan kepada Penulis, semoga persahabatan dan kekompakan 

kita abadi selamanya. 

7. PMK Kyokushinkai Bandung yang telah membentuk mental dan kekuatan 

kepada Penulis untuk tetap semangat. 

8. Vemmy Noftiani yang telah banyak membantu baik memberikan warna 

keceriaan, perhatian dan dorongan maupun yang lainnya dalam proses 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

9. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Dengan segala keterbatasan kemampuan Penulis dan  menyadari bahwa dalam 

laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, walaupun 

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati sempurna. Dalam 

perwujudannya yang merupakan karunia dan nikmat yang besar, hanya doa dan rasa 

syukur sebagai ungkapan yang dapat dipanjatkan kehadirat illahi robbi Allah Maha 

Kuasa. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 

Bandung,  Januari 2012 

 

 

Penulis 


