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KATA PENGANTAR 

 

Salam damai sejahtera bagi kita semua, 

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan 

menguatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“Kajian Kebermanfaatan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan 

Desa Berdasarkan Persepsi Masyarakat (Studi Kasus: Desa Labuhan, 

Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung)” dapat 

diselesaikan dengan baik. Adapun penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai 

syarat untuk menyelesaikan sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut 

Teknologi Sumatera.  

Penulis menyadari bahwa dalam prses penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang membantu, terutama kepada: 

1. Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing. Terimakasih 

atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah Ibu berikan untuk membimbing 

serta masukan dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir. Penulis juga 

meminta maaf jika ada kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas 

akhir; 

2. Pak Zulqadri Ansar, S.T., M.T., selaku dosen penguji 1. Terimakasih atas 

masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat demi kesempurnaan 

tugas akhir, mulai dari seminar proposal sampai sidang akhir; 

3. Ibu Baiq Rindang Aprildahani, S.T., M.T., selaku dosen penguji 2. 

Terimakasih atas kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis;  

4. Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T., selaku koordinator tugas akhir. 

Terimakasih Bu atas bantuan selama pelaksanaan tugas akhir mulai dari 

seminar proposal, sampai sidang akhir; 

5. Bapak Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera; 

6. Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc., selaku dosen wali akademik. 

Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama perkuliahan; 

7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

sangat bermanfaat bagi penulis; 

8. Seluruh staf administrasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera, staf akademik, staf keuangan, dan staf 

perpustakaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan selama 

proses penyusunan tugas akhir.  
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Demikianlah kata pengantar ini disusun digunakan sebagaimana mestinya. Semoga 

laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya 

dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait keilmuan Perencanaan 

Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih.  

 

 

Lampung Selatan,  8  September 2020 

Penulis 

 

 

 

 

 

Sri Deviana Purba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


