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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, Puji serta syukur kepada Allah. S.W.T atas nikmat, rahmat, 

serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang dibuat untuk 

memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang membantu 

dan mendukung dalam proses penyusunan Tugas Akhir secara akademis, 

diantaranya: 

1. Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T. sebagai pembimbing utama atas waktu dan 

tenaga, ilmu dan pikiran, serta kritik dan saran yang diberikan untuk 

mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Tugas Akhir sehingga 

memberikan penulis kemudahan dan juga kelancaran dalam memenuhi target 

penyelesaian Tugas Akhir 

2. Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. sebagai pembimbing kedua atas waktu dan 

tenaga, ilmu dan pikiran, kritik dan saran, harapan dan motivasi, serta kesabaran 

dan keikhlasan yang diberi selama 1 tahun penyusunan laporan Tugas Akhir 

sehingga penulis tidak merasakan kesulitan dan dapat diselesaikan tepat waktu. 

3. Fran Sinatra, S.P. M.T. sebagai penguji seminar proposal sampai sidang akhir 

atas waktu dan tenaga, ilmu dan pikiran, kritik dan saran, untuk mengarahkan 

penulis dalam menyusun laporan Tugas Akhir sehingga memberikan penulis 

kemudahan dan juga kelancaran dalam memenuhi target penyelesaian Tugas 

Akhir 

4. Hafi Munirwan, S.T., M.Sc. sebagai penguji sidang akhir dan juga sidang 

pembahasan atas waktu dan tenaga, ilmu dan pikiran, kritik dan saran, untuk 

mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Tugas Akhir sehingga 

memberikan penulis kemudahan dan juga kelancaran dalam memenuhi target 

penyelesaian Tugas Akhir. 

5. Tetty Harahap, S.T., M.Eng. sebagai penguji seminar proposal atas waktu dan 

tenaga, ilmu dan pikiran, kritik dan saran, untuk mengarahkan penulis dalam 

menyusun laporan Tugas Akhir sehingga memberikan penulis kemudahan dan 

juga kelancaran dalam memenuhi target penyelesaian Tugas Akhir. 
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6. Seluruh Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu telah memberikan ilmu yang bermanfaat baik dalam waktu perkuliahan 

atau diluar waktu perkuliahan. 

7. Bapak Koko Setiawan, Pak Okta, dan Pak Dany sebagai Staf Prodi Perencanaan 

Wilayah dan Kota yang membantu segala bentuk persoalan administrasi penulis 

dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. 

Bandarlampung, 15 Desember 2020 

Salam hangat Penulis, 

 

 

 

Muhammad Firli Julian Safari 
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