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Kata Pengantar 

 

 Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan karena berkat rahmat-Nya, 

saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Rencana 

Pengembangan Lingkungan Perumahan di Sentul City dengan Pendekatan Green 

Neighborhood” ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah Kota 

– Real Estat. Penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, 

namun berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, 

ahirnya segala hambatan dapat teratasi dengan baik.  

 Penulus tidak lupa ingin berterima kasih kepada para pihak yang telah 

membantu maupun memberikan dukungan moral dalam pengerjaan laporan Tugas 

Akhir ini : 

1. Kedua orangtua saya yang telah memberikan semangat dan dorongan 

mental sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini serta Hengky 

dan Hokky selaku kakak dan adik saya yang terus memberi dukungan 

kepada saya. 

2. Suryono Herlambang, ST., M.Sc. selaku ketua program studi Perencanaan 

Wilayah Kota – Real Estat dan dosen penguji Tugas Akhir. 

3. Ir. Sylvie Wirawati, MT. Selaku koordinator Tugas Akhir 

4. Dr. Ir. Parino Rahardjo, MM. Selaku dosen pembimbing utama tugas akhir 

saya. 

5. Ir. Priyendiswara A.B, M.Com. selaku dosen pembimbing pendamding 

Tugas Akhir. 

6. Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si. selaku dosen penguji Tugas Akhir 

7. Nathania Damara, yang telah memberikan waktu, tenaga, serta dukungan 

moral sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 
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8. Teman-teman sekolah SMA Kristen Ketapang I yang terus menyemangati 

saya. 

9. Teman-teman sesama Tugas Akhir yang telah berbagi suka dan duka dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

Akhir kata saya mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.  

 

Jakarta, 24 Juni 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


