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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb... 
Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya serta atas nikmat dan karunia-Nya. Laporan Proyek 
Akhir yang berjudul Identifikasi Kecenderungan Pengunjung Memanfaatkan RTH Publik di 
Kota Semarang (Studi Kasus: Lapangan Simpang Lima dan Taman Indonesia Kaya) ini 
dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan proyek akhir 
ini. Dari dalam hati setulusnya penulis sampaikan terima kasih kepada:  
1. Ibu Khristiana Dwi Astuti, ST,MT selaku Ketua Program Studi Diploma III Perencanaan 

Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro 
2. Ibu Intan Muning Harjanti, ST, MT selaku dosen pembimbing yang telah membimbing 

dan menuntun dengan memberikan saran-saran dan pengarahan kepada penulis 
selama proses penyusunan laporan Proyek Akhir dengan sabar dan ikhlas. 

3. Keluarga besar saya, terutama kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Sadi dan Ibu 
Murniti yang selalu mendenarkan keluh kesah saya dan mendukung, menyemangati 
serta memotivasi saya tiada hentinya. Kakak Saya Imam Sahrudin dan Adik Saya Nur 
Murni Sadi Putri yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta dukungan 
materiil. Tidak lupa untuk teman dekat saya Muhamad Hasyim yang selalu memotivasi 
dan mendukung saya. 

4. Teman terbaik Neny Maharani yang telah menemani, memotivasi dan memberi saran 
kepada penulis dalam mengerjakan Proyek Akhir. 

5. Teman seperjuangan penulis selama mengerjakan Proyek Akhir yaitu TMHD. Rafli 
Fatani, Naely Masruroh, Meista Kartika Edi dan Lasya Rizki Huda Rosyida yang telah 
berjuang bersama dalam beberapa minggu survei. 

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proyek akhir ini, yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu; 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan proyek akhir ini masih ada 

kekurangan dari segi materi penyajiannya. Segala masukan, berupa saran dan kritik yang 
membangun akan penulis terima demi kesempurnaan hasil yang lebih baik. Semoga dalam 
penyusunan laporan proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi Perencanaan Wilayah dan Kota 
terutama Program Studi Diploma III dalam mengembangkan ilmu-ilmu perencanaan pada 
masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Semarang, 20 Juni 2019 
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