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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan berkat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis  dapat 

menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “Suatu Tinjauan Tentang 

Hunian Tetap (huntap) Surbakti 1 Dan Surbakti 3 Di Kabupaten Karo Yang 

Berbasis Masyarakat”. 

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya D3 Teknik Sipil, Universitas 

Negeri Medan. Penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan 

dari berbagai pihak.  

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak menerima 

bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan hormat dan terima kasih kepada: 

1. Dr.  Rachmat Mulyana M.Si selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir 

(TA) yang telah banyak membantu membimbing, mengarahkan dan 

memberi dorongan hingga tugas akhir ini dapat terwujud.  

2. Prof. Dr. Harun Sitompul, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Medan. 

3. Dr. Ernesto Maringan Silitonga, ST., DEA, selaku Ketua Jurusan 

Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Syahrea Alvan, ST, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Pendidikan 

Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan. 
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5. Ibu Irma Novrianty Nasution, ST., M.Ds, selaku Ketua Program Studi 

D3 Teknik Sipil Universitas Negeri Medan. 

6. Dr. Ir. Nathanael Sitanggang, M.Pd, IPM selaku dosen penguji yang 

telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini. 

7. Dr. Syafiatun Siregar, ST., MT selaku dosen penguji yang telah 

memberikan kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini. 

8. Ir. Kemala Jeumpa selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik 

dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.   

9. Bapak/Ibu Dosen Pendidikan Teknik Bangunan yang telah 

membimbing penulis selama masa perkulihan, terima kasih atas ilmu 

yang telah diberikan selama ini. 

10. Staff jurusan pendidikan teknik bangunan yang telah memberikan 

banyak bantuan kepada penulis. 

11. Bapak Edim S. Meliala, ST selaku Fasilitator Teknik yang telah banyak 

membantu penulis memperoleh informasi data yang berhubungan 

dengan penyelesaian tugas akhir penulis. 

12. Seluruh Bapak dan Ibu yang berada di kantor BPPD Kabupaten Karo 

yang membantu penulis mendapatkan informasi guna penyelesaian 

tugas akhir. 

13. Bapak Gengta Sinuraya, Bapak Mahmud Ginting, Bapak Darmawanta 

Ginting yang telah banyak membantu penulis memberikan informasi 

selama di huntap Surbakti 1 dan Surbakti 3. 

14. Seluruh masyarakat huntap Surbakti 1 dan Surbakti 3 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu yamg telah mengizinkan penulis 
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melakukan pengamatan serta memperoleh informasi kepada penulis 

dengan meluangkan waktu masyarakat dengan sesi wawancara. 

15. Teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda S. 

Situmorang dan Ibunda H. Purba yang telah membimbing dengan penuh 

cinta dan kasih sayang, memotivasi dan memperhatikan penulis serta 

selalu mencukupi keperluan baik secara moral dan materil hingga 

akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. 

Serta untuk adik penulis, Septiyani dan Deasy Glorya yang telah banyak 

membantu, mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.  

16. Sahabat penulis selama perkuliahan yang tersayang Winda Jesika, 

Mediana Dicigita Sibarani, Lamura Kn. Nainggolan yang selalu 

memberikan keceriaan, dukungan, dan semangat kepada penulis, yang 

selalu bersama dalam suka maupun duka. 

17. Sahabat penulis Inmawani, Emilia Sari, Febrini, yang selalu memberi 

dukungan dan semangat kepada penulis. 

18. Teman-teman D3 Teknik Sipil angkatan 2015 yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat dan 

membantu penulis selama penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih buat 

semua kenangan dan kebersamaan selama masa perkuliahan yang tidak 

terlupakan. 

19. Teman-teman Teknik Bangunan angkatan 2015 yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat kepada penulis selama ini. 
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20. Abang dan kakak senior di D3 Teknik Sipil dan Pendidikan Teknik 

Bangunan yang telah memberikan dukungan dan semangat. 

21. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang 

telah membantu penulis selama penyusunan tugas akhir ini. 

Semoga Allah memberi kelimpahan berkat kepada semua pihak yang telah 

memberi bantuan, semangat, dukungan dan perhatian kepada penulis dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

Demikianlah penyusunan tugas akhir ini dibuat, semoga bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan kepada penulis terkhususnya. Penulis menyadari 

bahwa masih terdapat kekurangan yang ada dalam tugas akhir ini. Oleh sebab itu, 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 

yang membaca tugas akhir ini atas seluruh kritik, saran, serta dukungan yang 

berarti, penulis mengucapkan terima kasih.  
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       Gustina Br Situmorang 
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