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PRAKATA 

 

 

 

Puji dan syukur penulis persembahkan semata-mata kepada Tuhan 

karena atas limpahan berkat karunia dan kasih-Nya yang tiada terkira penulis 

boleh menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul Kajian Fungsi Kawasan 

Distrik Aimas Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat.   

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat kepada semua 

pihak, khususnya pada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota.  Tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak penulis belum 

tentu mampu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1) Ibu Dr. Saraswati, Ir., MT. selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung. 

2) Bapak Ivan Chofyan, Ir., MT. selaku Ketua PUSPWK 

3) Alm. Ibu Syarah Siti Burdah, Ir,. MT., selaku Dosen Pembimbing, yang 

telah secara tulus ikhlas memberikan ilmu dan bimbingan dan kemudian 

di panggil Tuhan dalam pertengahan Tugas Akhir ini, semoga amal 

ibadah, perbuatan beliau diterima disisi Tuhan. Amen.   

4) Bapak Weishaguna, Ir., MT., selaku Pembimbing yang terus-terusan 

memberi masukan dan membimbing penulis serta memberikan semangat 

yang tiada henti dan juga selalu setia mendengarkan keluhan-keluhan 

baik yang terkait dengan Tugas Akhir maupun tidak, beliau Pembimbing 

terbaik yang pernah ada. 

5) Seluruh dosen dan staf Program Studi Wilayah dan Kota Universitas 

Islam Bandung yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat. 

6) Ayah, Ibu, dan adik yang telah memberikan dorongan moral dan materil 

selama perkuliahan. 

7) Yang terkasih yang banyak membantu dalam penyusunan Tugas Akhir 

serta tidak hentinya memberi semangat serta motivasi dan dukungan 

untuk penulis.  
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8) Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2009, yang telah memberikan 

banyak cerita, banyak pengalaman, motivasi dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini terkhususkan untuk kakek Echal van Derek, yang telah banyak 

membantu dalam akhir akhir perjuangan, Ebonk, sophi dan mira kawan 

seperantauan yang dahsyat, ikeu, asty, ajeng, maretta dan garnis. 

9) Orang orang terkasih yang begitu setia membantu lintas angkatan, bang 

Dhedox Latuconsina, bang Chairul F Salampessy 08, bang Peki 08, bang 

Yudhi 08, bang Rifki 08, Kak Eka 08, Ka Ocha 02, Azmitha tihurua 010, 

Raful khan 010, ade Ebok Latuconsina 012 dan semua yang telah 

memberikan motivasi dan dukungan baik secara langsung dan tidak. 

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan sangat penulis hargai. 

 

  

Bandung, Mei 2014 
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