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1 KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Puji syukur dan terima kasih penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang senantiasa menyertai dan mencurahkan kasih setia dan berkat-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kebutuhan 

Infrastruktur Pariwisata Berdasarkan Kesesuaian Standar dan Persepsi 

Pengunjung di Pulau Pahawang” 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 menyusun dan menyelesaikan tugas akhir 

ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang membantu, 

terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr.Eng. Pradono S.E., M.Ec. Dev selaku pembimbing utama 

yang sangat baik, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan 

masukan dan saran untuk kemajuan tugas akhir ini meskipun sedikitnya 

intensitas bertemu karena jarak Bandung –Lampung yang jauh, namun tetap 

semangat mendorong penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis 

memohon maaf atas setiap kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas 

akhir ini terutama jika penulis jarang melakukan bimbingan; 

2. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T selaku pembimbing yang dengan setia 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dimanapun dan kapanpun penulis 

membutuhkan bantuan, serta dengan sabar mengarahkan penulis 

menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga memohon maaf atas setiap 

kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir ini; 

3. Bapak Asirin, S.T., M.T selaku pembimbing terdahulu sebelum beliau 

melanjutkan program studi di Bogor yang sudah setia menyediakan waktu, 

tenaga dan pikiran dimanapun dan kapanpun penulis membutuhkan bantuan, 

serta memberikan pencerahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas 
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akhir ini. Penulis juga memohon maaf atas tindakan, kesalahan, maupun 

kelalaian selama bimbingan tugas akhir ini; 

4. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T dan Ibu Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP, 

selaku dosen pembahas tugas akhir saya saat seminar hasil dan sidang akhir 

yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang begitu 

bermanfaat untuk kelanjutan proses pengerjaan tugas akhir; 

5. Bapak Dr. Ir. Muhammad 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 Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

bermanfaat; 

8. Bapak Hendrik selaku Kepala Dusun III Jeralangan Pulau Pahawang yang 

membantu peneliti sehingga memperlancar peneliti dalam proses 

pengambilan data dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan 

peneliti; 

9. Kak Hendi selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Pahawang, yang 

mengarahkan peneliti dalam mencari data dan meluangkan waktunya untuk 

mejawab pertanyaan yang peneliti perlukan; 

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada setiap orang 

yang selalu memberikan doa, semangat, dorongan, dan motivasi kepada penulis 

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini. 

1. Bapak B. Hasibuan, SE selaku investor dalam penelitian ini merangkap 

sebagai ayahanda dari penulis dan Ibu D. Sianturi selaku influencer dalam 

kehidupan peneliti merangkap sebagai ibunda dari penulis, yang selalu 

mendukung dalam doa, memberikan dukungan penuh sehingga menjadi 

motivasi terbesar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini baik 

secara psikis maupun materi. Papa, mama, kalian orang terhebat dihidupku 

yang selalu bangkit dan berjuang meskipun berbagai masalah menimpa. 

Always be my hero. 

2. Erick Samuel Frederico Hasibuan, S.Si selaku tandem tarung penulis 

merangkap sebagai adik kandung dari penulis yang merasa selalu terkekang 
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menjadi anak nomor dua namun selalu membanggakan seperti biasanya, yang 

selalu menanyakan kapan punya pacar kepada penulis dan memotivasi 

penulis untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab ini. Rizki Leonardo 

Hasibuan selaku informan penulis merangkap sebagai adik kandung dari 

penulis yang selalu dimanja karena menjadi anak bungsu namun selalu 

membanggakan keluarga yang tidak dapat dilakukan anak pertama dan kedua, 

yang selalu mendukung penulis baik secara psikis maupun materi sehingga 

dapat memotivasi penulis untuk menyelesaikan dan tanggung jawab ini. 

karena kalian berdua, hari-hariku terasa menyesakkan akibat laporan mama 

dari tingkah kalian yang suka melawan namun tetap selalu menjaga harga 

dan martabat keluarga kita didepan keluarga besar maupun teman-teman 

orangtua kita. Terima kasih untuk erick yang sudah mau meluangkan waktu 

untuk membedah beberapa peraturan yang cukup menyita waktuku; 

3. Bapak Irwanto selaku Kepala Cabang PKSS Sumbangsel, yang selalu 

mendukung dan memotivasi penulis selama berkuliah di ITERA. Terima 

kasih sudah menjadi sosok ayah selama di lampung yang selalu memberikan 

bantuan baik secara moral maupun materi namun tidak lupa mengajarkan 

kenakalan di masa muda sehingga membuat kehidupan masa muda saya tidak 

terasa hambar. Terima kasih sudah mensupport kenakalan saya selama 

berkuliah pak, hehehe. Saya janji kelak saya dewasa nanti akan melakukan 

hal yang sama seperti yang bapak lakukan. Saya akan ingat ucapan bapak 

“uang bisa dicari, waktu tidak bisa diputar kembali, manfaatkan waktumu 

selagi masih muda”; 

4. “Lubista Family”, Bapak Amrin Lubis, Ibu Elmy Kalsum Purba, Almy 

Affandi Lubis, Alvin Lubis, Melissa Rahmaini Lubis, dan Meilani Lubis, 

yang sudah mendukung dan memotivasi penulis selama tinggal di Lubista 

Kost. Terima kasih sudah menjadi keluargaku selama di Lampung yang 

selalu mendukung dan membantu menjalani hari-hariku. Special thanks 

untuk kak icha yang sudah menganggap aku seperti adik sendiri, teman 

curhat, dan selalu mengantar makan ke kamarku terutama disaat uangku 

menipis. Hal-hal kecil yang kakak perbuat membekas diingatanku sehingga 

berat rasanya untuk berpisah dengan lubista family. Terima kasih sudah 
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menjadikanku sebagai penilai makanan kakak terkhusus untuk makanan yang 

mau kakak jual hehehe; 

5. “Dieng Brotherhood”, Raja Alamsyah Harahap dan Naufal Fahmi Indrawan, 

yang selalu membantu penulis untuk tidak mengerjakan tugas akhir. Terima 

kasih untuk kalian karena sudah menghabiskan waktu dan pikiran demi push 

rank setiap malam sampai pagi meski disitu-situlah mentok ranknya; 

6. “BlackPink Fuckboy”, yang selalu membantu penulis dalam segala hal baik 

hal positif maupun hal negatif. Terima kasih kuucapkan kepada arif, aken, 

fajar, handoko, luqeeto, nayoda, panjoel, pranayudha, rahmad gunawan, 

rais, raja, wido, dan wira sudah menghibur hari-hariku selama di Lampung. 

Terima kasih sudah mau bertukar pikiran, informasi, maupun bahan yang 

sangat berguna untuk menghabiskan waktu saat sendirian. 

7. Teman seperjuangan dan seperbimbingan dengan Ayahanda, “Wyne Septian 

Erviana, Hanaya Rusli, Varida Henemia Pakpahan, Muhammad Rais 

Taqiuddin, dan Guhfran Adhitya Ramadhan Tabrani”. Terima kasih buat 

kalian karena sudah berbagi informasi dan saling memotivasi untuk 

mengerjakan Tugas Akhir kita masing-masing. 

8. Keluarga besar di HMP Mandalanata ITERA yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. Terima kasih karena sudah menjadi keluargaku di ITERA; 

9. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu namun belum disebutkan satu 

per satu. 

Dalam kesempatan ini penulis juga meminta maaf apabila semalam proses 

penyusunan tugas akhir ini ada pihak yang merasa terganggu. Pada akhirnya, 

penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaatkan bagi perluasan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang perencanaan wilayah dan kota. Atas 

perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih. 

 

Bandar Lampung, 6 September 2020 

 

 

Penulis, 

Simon Frederik Hasibuan 


