KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat dan
hidayah yang dilimpahkanNya penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir dengan baik. Tak
lupa Kedua Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada
penulis hingga dapat menyelesaikan PA ini. Penulisan PA ini guna memenuhi syarat
kelulusan dari program studi DIII Perencanaan Wilayah dan Kota. Dalam penulisan PA ini,
penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi materi maupun teknis. Dari
kekurangan itu penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, baik yang dirasakan
secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
:
1. Papah dan Mamah Cirebon yang selalu memotivasi dengan menanyakan kapan selesai
Tugas Akhirnya dan bagaimana bimbingan dengan dosennya
2. Papah dan Mamah Ungaran yang selalu mendukung agar Tugas Akhirnya lancar
3. Buat kembaran saya Vicka Callista Harianto terimakasih sudah mensuport saya selalu
menemani saya dan memberi uang untuk ngeprint Proyek Akhir saya
4. Buat Abang ku Bungsu Agus Nugraha yang sudah membantu mendorong jadi lebih baik
5. Khristiana Dwi Astuti ST, MT selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan
pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan Proyek Akhir ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi DIII Perencanaan Wilayah dan Kota
7. Seluruh pihak di Dinas Sosial yang telah membantu penulis saat melakukan penelitian
8. Cindy Sannaztia Fauziah sahabat tersayang yang selalu membantu dan memberikan
masukan kepada saya dan menemani menghibur di kala apapun
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu atas segala bantuan yang
diberikan kepada penulis
Untuk membalas jasa semua pihak yang telah membantu, penulis menyampaikan terima
kasih dan mendoakan semoga kebaikan dari semua pihak kepada penulis mendapat
balasan yang lebih dari Allah SWT. Mudah-mudahan Proyek Akhir ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, khususnya bagi para dosen dan mahasiswa Universitas Diponegoro
Semarang. Penulis tetap menyadari bahwa Proyek Akhir ini masih jauh darinsempurna,
karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi dari berbagai pihak.
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