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KATA PENGANTAR 

 

 

   Puji dan syukur penulis panjatkan kepada allah SWT. Karena atas berkat 

rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

baik; dengan Tugas Akhir yang berjudul “Dampak Ekonomi dan Sosial Program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Pagelaran Utara 

Kabupaten Pringsewu”. Adapun dengan selesainya Tugas Akhir ini, penulis 

susun dan gunakan sebagai syarat menyelesaikan studi sarjana pada Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Penulis juga 

menyadari bahwa dibalik tersusunnya Tugas Akhir ini dengan baik, terdapat 

berbagai pihak yang membantu penulis hingga sampai dengan saat ini. Maka dari 

itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Ibu Khoironi, S.Pd.Aud ibu yang telah membesarkan saya dan ketiga 

saudara saya dengan penuh cinta dan kasih sayang dari lahir hingga saat 

ini, tanpa lelah membimbing dan selalu mendidik kami; 

2. Ayah Saman, S.Pd ayah yang selalu bekerja keras mencari nafkah 

membesarkan saya dan ketiga saudara saya serta menjaga, mendidik, dan 

merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang; 

3. Abang Riyo Pratama, S.IP dan Chandra Aditya dan Kesya Jesica Ana Bela 

selaku adik, yang selalu memberi support dan semangat, dan motivasi 

dalam mengerjakan Tugas Akhir ini; 

4. Bapak Dr.Bambang Utoyo Sutiyoso, M.Si. sebagai dosen pembimbing 

utama yang sudah memberikan waktu, kesempatan dan bimbingan yang 

diberikan kepada penulis meskipun di tengah kesibukan dan masa 

pandemic covid-19. Sehingga dengan bantuan, masukan, arahan, dan 

motivasi yang diberikan membuat penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini; 

5. Ibu Mia Ermawati, S.T.,M.T sebagai dosen pembimbing kedua yang selalu 

sabar dalam membimbing memberikan arahan, bantuan, masukan, 

semangat, motivasi, ilmu dan pelajaran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan penuh semangat. 

6. Ibu Tetty Harahap,S.T.,M.Eng sebagai dosen penguji utama yang telah 

memberikan bimbingan dan masukan selama penyelesaian Tugas Akhir 

sehingga Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik; 

7. Ibu Nela Agustin Kurnianingsih,S.T.,M.T sebagai dosen penguji kedua 

yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama penyelesaian 

Tugas Akhir sehingga Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik; 

8. Bapak Asirin,S.T.,M.T selaku dosen wali selama masa perkuliahan;  

9. Seluruh dosen program studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan seluruh 

Civitas akademik yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam masa 

perkuliahan saya sebagai penulis, mengucapkan terimakasih atas seluruh 

ilmu dan pelajaran yang telah diberikan kepada saya selama masa 

perkuliahan. 

 


