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KATA PENGANTAR 

  

 Alhamdulillahirrobbil’alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Potensi Penyediaan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung”. adapun 

penyusunan laporan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat 

gelar Sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera.  

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini 

terdapat pihak-pihak yang membantu, mengarahkan hingga membimbing penulis 

dalam menyelesaiakan penelitian ini. Sehingga penelitian tugas akhir ini dapat 

terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada: 

1. Ibu Ir. Nia K. Pontoh, M.SA. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian tugas 

akhir ini hingga selesai. Meskipun dalam prosesnya terkendala jarak dan 

waktu; 

2. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta selalu memberikan 

semangat dan motivasi hingga terselesaikannya penelitian tugas akhir ini; 

3. Bapak Fran Sinatra, S.P., M.T. dan Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., 

M.Sc. selaku dosen pembahas saat seminar proposal dan seminar 

pembahasan, serta selaku dosen penguji saat ujian sidang akhir yang telah 

memberikan arahan, masukan dan saran yang bermanfaat dalam 

penyelesaian penelitian tugas akhir ini; 
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4. Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., M.T. selaku dosen wali akademik yang telah 

memberikan arahan, dukungan dan motivasi selama menjalankan 

perkuliahan di ITERA; 

5. Seluruh dosen/pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

ITERA, ITB, dan Unila yang telah memberikan ilmu mengenai 

perencanaan wilayah dan kota yang bermanfaat bagi penulis baik dalam 

pelaksanaan tugas akhir maupun jenjang pendidikan/pekerjaan yang akan 

datang; 

6. Seluruh staf akademik, perpustakaan, laboraturium dan keuangan ITERA 

atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama 

perkuliahan maupun dalam penyusunan tugas akhir; dan 

7. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan penelitian 

tugas akhir ini. 

  Lampung Selatan, 15 Februari 2020 

 

 

    

   Penulis, 

   Fatmawati 


