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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan yesus Kristus atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya 

lah penyusunan Tugas akhir yang berjudul Rencana Pengembangan Fungsi Lahan 

Komersial di Jalan Raya Mayor Oking Desa Ciriung Kecamatan Cibinong, 

Kabupaten Bogor dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari dalam proses 

penulisan tugas akhir ini banyak mengalami kendala dan hambatan. Namun adanya 

bimbingan, kerjasama dan motivasi kendala – kendala yang dihadapi tersebut dapat 

terselesaikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

 Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan penyertaan, bimbingan, 

kepercayaan, berkat dan rahmat-Nya  

 Untuk keluarga yang telah memberikan dukungan secara moral, materil, 

doa, kesabaran dan kasih sayang yang berlimpah khususnya selama masa 

perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. 

 Untuk Bapak Suryono Herlambang, ST., Msc, selaku ketua jurusan 

perencanaan wilayah dan kota. Terimakasih telah membimbing dari 

memulai tugas akhir sampai akhir  

 Untuk Ibu IR. Sylvie Wirawati, MT selaku kordinator tugas akhir, 

terimakasih telah mengijinkan untuk mengikuti tugas akhir dan memberikan 

saran dan masukan. 

 Untuk Ibu Ir. Priyendiswara A.B, M.COM selaku pembimbing utama. 

Terimakasih telah membimbing, memberi motivasi, saran dan masukan  

selama memulai penulisan tugas akhir sampai akhir. 

 Untuk Bapak DR. Ir. Bambang Deliyanto,M.si. selaku pembimbing 

pendamping. Terimakasih telah memberikan saran dan motivasi untuk 

mengerjakan tugas akhir. 

 Sahabat sekaligus saudara ( Cris, Arya, Tama, Ryan, Jalalus), terimakasih 

untuk dukungan, semangat, masukan dan segala pengalaman yang telah 

diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan terutama dalama masa 

penyusunan tugas akhir. Tanpa kalian, mungkin penulis tidak akan dapat 

mencapai tahap ini. 
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 Keluarga besar IMAPLANTA dan para alumni khususnya priandi, 

terimakasih atas segala dukungan dan dota serta saran dan masukan yang 

diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Untuk angkatan 2011 terimakasih udah  memberikan dorongan, motivasi 

dan semangat dalam masa perkulihan sampai penyusunan tugas akhir. 

 Untuk angkatan 2012 terimakasih sudah membantu penulis dalam akademik 

maupun non akademik. 

 PT. Grand Wahit, Terimakasih telah memberikan penulis berkesempatan 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, terima kasih juga untuk 

dukungan, masukan, dan kepercayaan yang begitu besar yang diberikan 

kepada peulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih 

banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini 

 

Jakarta, 20 Juni 2016 

 

 

         Nico Setiawan 

 

 

 

 

 

 

 


