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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat serta hidayah-Nya 

yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Kesesuaian Rencana Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan Terhadap 

Tingkat Risiko Bencana Tsunami”, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan 

pendidikan di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Institut Teknologi 

Sumatera.  

Perjalanan yang panjang telah penulis lalui dalam penyusunan dan penyelesaian 

penulisan skripsi ini. Banyak rintangan yang dihadapi dalam penyusunan nya, namun berkat 

Rahmat-Nyalah sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka dari 

itu, dengan kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Sujud syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu 

terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. 

2. Kedua Orang tuaku papa dan mama terima kasih atas segala doa, kasih sayang, serta 

segala dukungan yang telah diberikan. Mungkin segala usaha yang penulis lakukan 

tidak akan pernah bisa membalas jasa yang telah di korbankan papa dan mama dalam 

merawat dan mendidik penulis sampai dengan saat ini. Tetapi semoga setelah selesai 

nya pendidikan yang telah penulis jalani dapat menjadi langkah awal untuk membuat 

bangga papa dan mama. 

3. Kakak-kakakku kak ryan, kak mpit, kak yoma, dan kak reni terima kasih atas 

dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Kemudian 

untuk rafif, Mehrun, dan Dhea terima kasih sudah jadi hiburan di rumah jangan cepet-

cepet tumbuh dewasa dan jangan nakal. 

4. Dosen Pembimbing I Tugas Akhir Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D. dan 

Dosen Pembimbing II Tugas Akhir Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc. Terima kasih 

atas bimbingan, pengajaran, arahan dan ilmu-ilmu yang penulis dapatkan selama 

penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan dan pendidikan, 
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masih bersedia membimbing dan menuntun penulis menyusun kripsi ini. Terima kasih 

dan mohon maaf atas kesalahan yang penulis lakukan. 

5. Dosen penguji pak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. dan bu Lutfi Setianingrum, S.T., 

M.URP. Terima kasih atas saran dan masukannya terhadap penulis, mohon maaf 

apabila dalam penyampaian penulis ketika sidang masih banyak kekurangan semoga 

menjadi pembelajaran bagi penulis untuk lebih baik kedepannya.   

6. Segenap Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan 

pengajaran, bimbingan, pendidikan, dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis 

selama masa perkuliahan. 

7. Alfian Tri Nugroho, terima kasih selama ini telah menemani proses perjalanan penulis 

selama perkuliahan. Pemberi saran yang baik ketika penulis sedang tidak bisa berfikir 

Selalu ada dimana dan kapanpun ketika penulis butuh, kamu datang dengan niat dan 

hati yang tulus tanpa ada rasa ngeluh. Terima kasih untuk semuanya semoga hal baik 

juga cepat dateng ke kamu dan semoga cita-cita dan harapan yang selama ini kita 

ceritakan bisa tercapai.  

8. Kelas RC OLD, terima kasih atas waktu dan pengalamannya selama kuliah, banyak 

banget cerita yang tidak akan penulis lupakan dari pertama kali kita mulai kompak di 

awal studio proses. Lalu selama perjalan kuliah dan studio pasti setiap ada masalah 

kita bisa lewatin bareng-bareng. Keseruan kerja kelompok sampe begadang, nginep 

bareng-bareng jadi salah satu dari banyak banget momen yang tidak bisa penulis 

jelaskan betapa bersyukurnya penulis ketemu temen-temen kaya kalian. Semoga 

persahabatan kita tidak lekang oleh waktu. 

9. Tetangga kamarku, Dwi, Cecil, Arin terima kasih sudah menjadi sahabat dan 

penghibur di kosan selama ini, semoga segala urusan kita dipermudah dan semoga 

silaturahmi kita tetap terjaga sampai nanti kita tua.  

10. Eci dan Ayu terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu ada untuk penulis ketika 

suasana hati sedang tidak baik, sudah sering bercerita dengan penulis, karena kalian 

penulis lebih banyak pengetahuan. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang 

jahat, tujuan hidup kita untuk jadi kaya tercapai, dan semoga setelah lulus kita masih 

bisa main bareng terus. 

11. Sipa, Tina, Rinka, Indri, Dila COT, terima kasih telah menjadi sahabat penulis sejak 

TPB, teman yang jarang ada ketika penulis butuh karena sibuk satu sama lain tapi 



 

 

iii 

 

selalu ada kalo kita lagi sama-sama seneng. Semoga kita tidak saling melupakan dan 

bisa berkumpul lagi di lain waktu, semoga kalian bahagia selalu. 

12. Danta, Mawan, Eki, Ejak, Dila, Tito sahabat pance terus yang selalu memberikan 

semangat, motivasi serta kebersamaan yang tentunya tidak akan penulis lupakan. 

Terima kasih untuk waktunya selama ini sudah selalu ada untuk penulis, terima kasih 

atas semua ceritanya. Penulis berharap semoga kalian semua yang jomblo saat ini 

cepat dipertemukan dengan pasangan yang baik hati dan dijauhkan dari orang-orang 

yang jahat. Semoga kita tetap bisa main bareng. 

13. Vera, Febi, Remvi, Melda, Intan sahabat sejak 6 tahun lalu terima kasih sudah menjadi 

penyemangat penulis, selalu mengingatkan penulis untuk menjadi orang yang lebih 

baik. Semangat buat kalian yang lagi dalam proses mengejar cita-cita, apapun proses 

yang sedang kalian hadapi dan jalani hari ini jangan lupa bersyukur, semoga kita cepet 

kaya dan sukses biar kalo kumpul gak di rumah vera terus jadi bisa liburan bareng-

bareng.   

14. Teman-teman satu bimbingan terima kasih sudah berjuang bersama dari awal semoga 

apa yang kita rencanakan selalu dimudahkan oleh allah dan semoga ilmu yang kita 

peroleh selama proses penyusunan skripsi bisa bermanfaat suatu saat.  Semangat untuk 

teman-teman yang saat ini masih berjuang semoga hal baik segera datang untuk 

kalian.  

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar skripsi ini memberikan manfaat 

kepada semua pembacanya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberi lindungan kepada kita semua. 
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