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KATA PENGANTAR  
 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan judul “Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penataan 

Kawasan Pasar Tanah Abang Melalui Jembatan Penyeberangan Multiguna”. 

Penyusunan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai 

gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknologi Infrastruktur 

dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Penulis menyadari dalam 

mengerjakan laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada : 

1. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai, yang telah membantu 

mendoakan, memberikan dukungan, motivasi dan dorongan untuk terus 

semangat dalam menuntut ilmu serta menyelesaikan Tugas Akhir dengan 

sebaik-baiknya.  

2. Bunda Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S. dan Pak Hafi Munirwan, S.T., 

M.Sc. selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak menyempatkan 

waktunya dan selalu sabar untuk memberikan bimbingan, masukan, serta 

arahan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Pak Yudha Rahman, S.T., M.T. dan Bu Baiq Rindang Aprildahani, S.T., 

M.T. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan dan 

arahan terkait penelitian Tugas Akhir penulis, serta memacu penulis untuk 

dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

4. Bu Mentari selaku Koordinator Tugas Akhir dan Kak Valendya Putri selaku 

Asisten Akademik yang telah membantu dalam mempersiapkan jadwal 

seminar/sidang dan keperluan lainnya yang dibutuhkan selama penyusunan 

Tugas Akhir. 

5. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu 

penulis dalam proses wawancara, antara lain Pak Ardian Saputra selaku staf 
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operasional JPM Tanah Abang, Pak Haris selaku penanggung jawab JPM 

Tanah Abang, Pak Bambang selaku kepala satuan tugas polisi pamong praja 

Kelurahan Kampung Bali, Pak Sartono selaku seksi koperasi & UKM, Pak 

Usman selaku ketua RT 04, Pak Hakim selaku ketua RT 11, serta Pak Irwin 

selaku Lembaga Musyawarah Kelurahan Kampung Bali. 

6. Petugas keamanan JPM Tanah Abang yang telah membantu serta mengawal 

penulis dalam observasi dan menyebarkan kuisioner di JPM Tanah Abang. 
  

 Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis 

sebagai manusia biasa. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 

maupun bagi para pembaca. 

 

 

Lampung Selatan, 04 Agustus 2021 
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