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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya 

untuk penyusunan tugas akhir yang berjudul Studi Highest and Best Use Untuk 

Pengembangan Lahan Komersial (Studi Kasus : Lahan di Jalan S. Parman Kav. 

61) dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tugas akhir ini banyak 

mengalami kendala, namun adanya bantuan, bimbingan, kerjasama, dan motivasi 

dari berbagai pihak dan juga tidak luput karena adanya berkah dari Tuhan Yesus 

Kristus sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang mengijinkan selesainya tugas Akhir ini, 

2. Ir. Sylvie Wirawati, MT selaku dosen koordinator, pembimbing 

pendamping, dan penguji tugas akhir, 

3. Ir. Priyendiswara, AB.M.Com selaku dosen pembimbing utama tugas 

akhir, 

4. Ir. Irwan Wipranata, MT selaku dosen penguji tugas akhir, 

5. Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si selaku dosen penguji tugas akhir,  

6. Suryono Herlambang ST.,M.Sc selaku ketua jurusan Perencanaan Wilayah 

dan Kota, 

7. Ibu, Ayah, Nenek, dan Kukuh serta keluarga saya yang lain yang telah 

memberi dukungan serta doa dalam penyelesaian tugas akhir ini, 

8. Pihak-pihak yang telah memberi data-data yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian tugas akhir ini, 

9. Rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini 

dalam bentuk tulisan maupun pemikiran, yaitu Chandra Putra Evendhy, 

Yesaya Handianta, ST, Hengky Setiawan, ST, Dennys Dernawanto, ST, 

10. Rekan-rekan Planologi Untar angkatan tahun 2010 yang telah membantu 

selama 4 tahun dalam menjalani perkuliahan sehingga saya bisa menjalani 

tugas akhir pada tahun ke 4,5 serta juga memberikan masukan, semangat 

dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini, 
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11. Rekan-rekan yang menjalani tugas akhir bersama saya karena telah 

melakukan koordinasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir 

sehingga tugas akhir ini dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan 

baik, 

12. Rekan-rekan lain yang telah membantu doa dan semangat dalam 

penyelesaian tugas akhir ini, 

13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

 Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih 

banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya 

saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. 

 

Jakarta, 27 Januari 2015 
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