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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Skenario penangangan Tempat Pemrosesan Akhir Tanjung Pinggir Kota 

Pematangsiantar Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan” Skripsi ini 

disusun sebagau syarat mendapat gelar sarjana (S1) pada program studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera. Dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini penulis mendapat dukungan, bimbingan, kritik dan saran dari 

berbagai pihak yang terlibat. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih 

sebesarnya kepada pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas 

Akhir ini: 

1. Keluarga tercinta (Bapak, Bang Agus, Kak Olin, Kak Lala) yang selalu 

memberikan dukungan baik dalam motivasi dan dukungan finansial 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. Selaku dosen pembimbing I yang 

berkenan membimbing saya mulai dari penentuan topik hingga 

penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini. 

3. Bu Mentari Pratami, S.Si., M.Si. Selaku dosen pembimbing II yang 

berkenan membimbing saya mulai dari penentuan topik hingga 

penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Bu Shahnaz Nabilla Fuady dan bu Adinda Sekar Tanjung yang rela 

memberikan masukan, agar penyusunan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik 

lagi. 

5. Kawan-kawan ku Pejuang S.PWK yang selalu memberikan semangat serta 

menjadi tempat berkeluh kesah mulai dari awal kuliah di Institut Teknologi 

Sumatera hingga penyusunan Tugas Akhir ini. 

6. Kawan-kawan neA yang senantiasa rela menemani begadang dan berbagi 

cerita dalam menyusun Tugas Akhir melalui platform Google Meet maupun 

Zoom, sehingga saya tidak merasa bosan dalam menulis Tugas Akhir ini. 

7. Kawan-kawan Planologi ITERA angkatan 2017 dan HMP Mandalanata 

ITERA. 
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8. Kepada diri sendiri yang sudah kuat dan mau diajak kerja sama untuk dapat 

menaklukan Tugas Akhir dengan baik dan selesai tepat waktu. 

9. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah membantu proses penyusunan Tugas Akhir ini. 

Demikian kata pengantar ini disusun sebagaimana mestinya. Penulis 

menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari penelitian yang sempurna 

dan masih banyak terdapat kekurangan. Penulis berharap agar Tugas Akhir ini 

memberikan manfaat bagi pihak tertentu dalam keilmuan Perencanaan Wilayah 

dan Kota. 

 

 

 

Lampung Selatan, 19 Agustus 2021 

 

David Yakob Damanik 
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