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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“Tingkat Aksesibilitas Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni – Terbanggi 

Besar dalam Mencapai Kawasan Strategis”. Penulisan tugas akhir ini merupakan 

salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada 

Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. 

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini tidak 

terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, 

terutama kepada: 

1. Bapak Dr. Eng. Aleksander Purba, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 

utama yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, memberikan 

bimbingan dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini 

sehingga tugas akhir ini dapat peneliti selesaikan dengan baik; 

2. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang 

telah menyediakan waktu, tenaga dan fikiran dimanapun dan kapanpun 

peneliti membutuhkan bantuan. Selalu menyediakan telinga, 

menyemangati, pengertian terhadap mental, serta dengan sabar 

mengarahkan peneliti menyelesaikan tugas akhir ini; 

3. Bapak Zulqadri Ansar S.T., M.T., Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T., 

Ibu Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T. selaku dosen pembahas saat 

seminar proposal, seminar pembahasan dan sidang tugas akhir yang telah 

memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang begitu bermanfaat 

untuk kelanjutan proses pengerjaan tugas akhir;  

4. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 

Sumatera;  
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5. Bapak Asirin, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik menempuh 

pendidikan di Institut Teknologi Sumatera; 

6. Ibu Zenia F Saraswati, S.T., M.PWK. selaku koordinator Tugas Akhir 

yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti, memberikan 

arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir; 

7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

bermanfaat;  

8. Bapak Koko Setiawan, S.Pd. selaku staf administrasi Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera, staf tata 

usaha serta staf perpustakaan atas segala kerja sama dan bantuan yang 

diberikan selama proses penyelesaian tugas akhir; 

9. BAPPEDA Provinsi Lampung, Kementerian PUPR Balai Pelaksanaan 

Jalan Nasional XIX, Dinas PUPR Bina Marga dan Bina Konstruksi 

Provinsi Lampung, PT. Hutama Karya Divisi OPJT cabang Bakauheni – 

Terbanggi Besar, BPS Provinsi Lampung, Kementrian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan, dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam 

memperoleh data yang saya butuhkan. 

 

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari 

Allah SWT. Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

khususnya dalam menambah pengetahuan terkait keilmuan perencanaan wilayah 

dan kota. Atas perhatiannya, Peneliti ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

  

Lampung Selatan, 26 Agustus 2020  

Peneliti,  

 

 

 

Verlina Agustine 


