
KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT karena atas segala rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir dengan judul “Keberlanjutan Perekonomian Masyarakat Penambang 

Minyak Tradisional Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten 

Musi Banyuasin Sumatera Selatan”. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah 

satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada 

Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari bahwa, selama penulisan tugas akhir ini terdapat keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan, sehingga penulis membutuhkan bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Ir. Dewi Sawitri Tjokropandojo, M.T. selaku dosen pembimbing 

utama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih 

telah membimbing dan mengayomi penulis dengan sabar dengan segala 

keterbatasan jarak dan waktu; 

2. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

mengarahkan penulis selama penyusunan tugas akhir ini; 

3. Seluruh dosen/pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

ITERA, ITB, dan Unila yang telah memberikan ilmu mengenai 

perencanaan wilayah dan kota yang bermanfaat bagi penulis baik dalam 

pelaksanaan tugas akhir maupun jenjang pendidikan/pekerjaan yang akan 

datang; 

4. Seluruh staf akademik, perpustakaan, dan keuangan ITERA atas segala 

bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama 

perkuliahan maupun dalam penyusunan tugas akhir; dan 
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Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang terdekat yang tidak 

pernah berhenti memberikan semangat, bantuan, dan motivasi kepada penulis 

secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. Ayahanda Warih Susiawan dan Ibunda Puji Rahayu selaku orang tua yang 

selalu memberikan dukungan secara psikis dan materi serta kepercayaan, 

sehingga menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berkarya dan 

menuntut ilmu. Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang tidak henti-

hentinya diberikan kepada penulis. 

2. Adikku Bagas Condro Wicaksono dan Gandes Ken Candra Nafi’a yang 

selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih atas kasih 

sayang dan  dukungan yang selalu kalian berikan. 

3. Farhan Chairu Fatwa, yang terus menerus memberikan semangat selama 

menjalani perkuliahan. Terima kasih telah memberikan waktu dan 

pelajaran hidup kepada penulis. 

4. Teman-teman PWK’15, yang merupakan rekan seperjuangan mulai dari 

perjuangan bertahan dengan masa Tahap Persiapan Bersama (TPB) hingga 

menyelesaikan semua studio dengan penuh semangat dan penuh dengan 

rasa kekeluargaan. 

5. Teman-teman HMP Mandalanata ITERA yang telah menemani dan 

memberikan pengalaman kepada penulis dalam berorganisasi. 

6. Teman-teman KP, Kalibata squad yang selalu menghibur dan memberikan 

semangat selama masa-masa kerja praktek.  

7. Teman hidupku di kos-kosan yakni Cahya, Dwi, Zikra, Erianti dan Sofia 

yang selalu menjadi teman semakan dan seminum penulis selama hidup 

merantau. Terimakasih atas dukungan serta rasa bahagia yang kalian 

ciptakan.  

8. Keluarga besar Institut Teknologi Sumatera angkatan 2015 yang telah 

memberikan dukungan selama berkuliah di ITERA. 

9. Semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebutkan satu 

per satu. 

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. 
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Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Semoga laporan inj dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya 

dalam menambah pengeahuan terkait perencanaan wilayab dan kota. Atas 

perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Lampung Se]atan, I Maret 2020 
P ulis, 
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