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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum wr.wb. 

 

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT., atas berkah rahmat 

dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan segala proses dan rangkaian 

kegiatan dalam Tugas Akhir yang berjudul “Komparasi Keberlanjutan Wilayah 

Metropolitan Indonesia Ditinjau Berdasarkan Indeks Pembangunan 

Berkelanjutan” akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir yang telah 

disusun oleh penulis merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada 

program sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini terdapat 

keterbatasan kemampuan serta pengetahuan sehingga penulis membutuhkan 

bimbingan dari beberapa pihak terkait. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penyusunan 

Tugas Akhir ini, yaitu kepada: 

1. Bapak Asirin, S.T., M.T. selaku pembimbing utama yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta 

memberikan arahan-arahan yang membangun untuk keberhasilan penulis 

dalam melaksanakan segala rangkaian Tugas Akhir sehingga penulis mampu 

menyelesaikan setiap step dalam Tugas Akhir dengan baik; 

2. Ibu Tetty Harahap, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing pendamping yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan serta memberikan arahan-arahan yang membangun untuk 

keberhasilan penulis dalam melaksanakan segala rangkaian Tugas Akhir serta 

selalu memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan setiap 

step dalam Tugas Akhir dengan baik; 

3. Bapak Dr. Eng. Ir. IB Ilham Malik, S.T., M.T., ATU. dan Ibu Shahnaz Nabila 

Fuady, S.T., M.T. selaku dosen pembahas ketika seminar proposal, sidang 

pembahasan, dan sidang Tugas Akhir, yang telah memberikan masukan dan 

saran yang bermanfaat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini; 



x 

4. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Ketua program studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera; 

5. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik selama 

menempuh pendidikan di Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi 

Sumatera; 

6. Bapak Chrisna Trie Hadi Permana, S.T., M.E., M.Sc., Ph.D. selaku dosen 

pembimbing selama proses penyusunan proposal Tugas Akhir yang telah 

memberikan masukan dan saran serta memotivasi penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir; 

7. Seluruh staff program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah 

membantu dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan; 

8. Semua pihak yang terlibat selama proses perkuliahan dan selama proses 

penyusunan Tugas Akhir. 
 

Demikian ucapan terimakasih yang dapat penulis persembahkan kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir. 

Penulis berharap laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat ilmu 

pengetahuan khususnya pada bidang keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih. 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 

 

 

Lampung Selatan, 14 Agustus 2021 

Penulis, 

 

 

Dea Vista Al Tino 


