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dan Kota Institut Teknologi Sumatera.
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4. Bapak Zulqadri Ansar, S.T., M.T. dan Ibu Goldie Melinda Wijayanti, S.T.,
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Akhir yang telah membantu penulis dalam proses pendaftaran sidang
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memberikan dukungan moril kepada penulis sebelum pelaksanaan sidang
pembahasan maupun sidang akhir.
6. Ibu Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP. selaku dosen koordinator Tugas
Akhir yang telah membantu penulis dalam proses pendaftaran seminar
proposal; serta memberikan keringanan kepada penulis untuk mengikuti
ujian lisan Studio Perencanaan Wilayah susulan karena waktu seminar
proposal yang berdekatan dengan waktu ujian, sehingga seminar proposal
penulis dapat berjalan dengan lancar.
7. Seluruh staff Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK),
Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (JTIK), dan pihak
terkait lainnya di Institut Teknologi Sumatera yang telah membantu
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Rima Yulia Mirhadi, Yohanna Natalia K. Pasaribu, Anggi Roito, Septa Y.
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membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama proses
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lapangan bersama dengan Nida Dhiya Ulhaq dan Aufar Kemal (PWK
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Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, sehingga segala
bentuk masukan akan sangat dihargai. Akhir kata, semoga penelitian tugas akhir ini
dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya pada bidang Perencanaan Wilayah dan
Kota.
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