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KATA PENGANTAR 

 

Salam damai sejahtera bagi kita semua, 

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan 

mencurahkan kasih karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan judul “Intervensi Permasalahan Infrastruktur Persampahan Teluk 

Kota Bandar Lampung: Penyediaan Infrastruktur Persampahan Di DAS 

Kuala, DAS Belau, DAS Lunik, dan DAS Sukamaju” dapat diselesaikan 

dengan baik. Adapun penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut 

Teknologi Sumatera. 

 

Penulis menyadari bahwa  dalam proses penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas 

dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang membantu, terutama kepada: 

1. Ibu Dr. Sri Maryati, S.T., MIP., selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas 

waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Ibu berikan untuk memberikan masukan 

dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir, meskipun sedikit intensitas 

bertemu karena jarak Bandung ke Bandar Lampung jauh. Penulis juga 

meminta maaf jika ada kesalahan dan kelalian selama mengerjakan tugas 

akhir; 

2. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing. Terimakasih 

atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Ibu berikan untuk mengarahkan dan 

membantu penulis dengan sabar dalam menyelesaikan penyusunan tugas 

akhir. Penulis juga meminta maaf jika ada kesalahan baik perilaku dan 

kelalian selama mengerjakan tugas akhir; 

3. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T., selaku dosen penguji. Terimakasih atas 

masukan dan bimbingan yang sangat bermanfaat baik teknis dan non-teknis 

dalam proses penyusunan tugas akhir, mulai dari seminar proposal sampai 

sidang akhir;  
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4. Ibu Mia Ermawati, S.T., M.T., selaku dosen penguji. Terimakasih atas masukan dan 

bimbingan yang sangat bermanfaat baik teknis dan non-teknis dalam proses 

penyusunan tugas akhir, mulai dari seminar proposal sampai sidang akhir; 

5. Bapak Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera; 

6. Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., M.T., selaku dosen wali akademik; 

7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Instut Teknologi 

Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat; 

8. Seluruh staf administrasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera, staf akademik, staf keuangan, dan staf perpustakaan atas 

segala bantuan dan kerjasama yang diberikan selema proses penyusunan tugas 

akhir. 

 

Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

khususnya dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait keilmuan 

Perencanaan Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih. 

 

Lampung Selatan, 6 September 2019 

Penulis 

 

 

 

Yabes Davin Arne Hasiholan Tambun 

 

 

 

 

 

 

 


