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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir tepat pada 

waktunya. Adapun Laporan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan dalam mata 

kuliah di S1 Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estate Fakultas Teknik 

Universitas Tarumanagara. 

Penelitian yang saya lakukan dalam laporan Tugas Akhir ini yaitu di Rusunawa 

Komarudin dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Rusunawa Komarudin Cakung, 

Jakarta Timur”. Penulis menyadari dalam menyelesaikan laporan ini tidak lepas 

dari bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu 

saya mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya 

2. Orangtua dan keluarga saya atas segala dukungan moral, doa, dan materi 

selama penulis menyelesaikan laporan tugas akhir ini 

3. Ibu Sylview Wirawati, MT, selaku Koordinator Tugas Akhir 

4. Bapak Suryono Herlambang, ST, MSc, selaku pembimbing Utama dalam 

Tugas akhir 

5. Bapak Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si. selaku Pembimbing Utama Tugas 

Akhir 

6. Bapak Ir. Parino Rahardjo, MM selaku dosen penguji Tugas Akhir 

7. Ibu Ir. PriyendiswaraA.B., M.Com selaku dosen penguji Tugas Akhir 

8. Seluruh dosen jurusan Planologi yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini 

9. Dinas Perumahan DKI Jakarta, UPPRS Wilayah III Jakarta Timur dan 

Semua petugas Pengelola Lapangan di Rusunawa Komarudin yang telah 

memberikan ijin untuk melaukan penelitian ini dan juga membantu dalam 

memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

10. Pengelola Rusun Budha Tzu Chi yang memberikan ijin untuk melakukan 

Survey penelitian ini dan juga membantu dalam memberikan data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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11. Semua Keluarga Besar yang berada di Bekasi yang selalu memberikan 

dukungan dan doa selama menyelesaikan laporan tugas akhir ini 

12. Keluarga Besar 4GLTE (Maya,Cindy dan Wenny), terima kasih buat 

kesempatan saya bisa mengenal kalian semua. Juga terima kasih untuk 

waktu, semangat, dukungan, saran, kritikan, kasih sayang, perhatian dan 

Doa kepada penulis. Sehingga penulis dapat melewati masa-masa sulit 

selama kuliah sampai penyelesaian Tugas Akhir ini. Tanpa Kalian penulis 

belum tentu dapat menyelesaikan tugas akhir ini.  

13. Bagian Sekretariat jurusan kepada Mas Badi, Mas Toto, dan Mas Warsito, 

untuk segala dukungan dan semangat dalam menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini 

14. Seluruh teman-teman Planologi Universitas Tarumanagara 2012 

khususnya yang bersama-sama mengambil mata kuliah Tugas akhir atas 

dukungannya 

15. Seluruh teman-teman IMAPLANTA yang selalu memberikan dukungan 

dan doa sela menyelesaikan laporan tugas akhir ini 

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, terutama jika 

ada kesalah dan kekurangan di dalam laporan ini. Akhir kata besar harapan saya 

agar laporan ini dapat berguna di kemudian hari dan dapat menjadi rekomendasi 

untuk laporan lain yang lebih baik. 
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