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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan 

rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor 

yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 

Kelurahan Kaliawi Persada Kota Bandar Lampung” dengan baik. Skripsi ini 

dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera.  

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai 

dari masa perkulihan sampai pada penyusunan laporan tugas akhir ini, sangatlah 

sulit bagi Penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Dr. Helvi Yanfika, SP., M.E.P. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing 

dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;  

2. Ibu Mia Ermawati, ST., MT. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah 

menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing 

dan mengarahkan Penulis serta selalu memberikan semangat dan motivasi 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini; 

3. Pak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. dan Pak M. Zainal Ibad, ST., MT. selaku 

dosen penguji yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk memberikan masukan dan mengarahkan Penulis serta selalu 

memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini; 

4. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi 

Penulis; 

5. Seluruh Staff Institut Teknologi Sumatera yang telah mempermudah penulis 

dalam menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir. 
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6. Lurah dan Ketua RT Kelurahan Kaliawi Persada serta pihak-pihak lain yang 

telah membantu Penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 

 

Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada orang-orang terdekat 

yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi kepada 

Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini: 

1. Orang Tua dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan 

mendukung penulis. 

2. Keluarga ketemu gede yang gesrek, Izhar, Nata, Irfan, Fatah, dan Aris. Terima 

kasih karena selalu ada dalam suka maupun duka. 

3. Syafitra Fernando, yang selalu mendengarkan, menemani dan memberikan 

doa, semangat, serta dukungan selama masa perkuliahan ini. Terima kasih atas 

kasih sayang dan segala sesuatu yang telah diberikan. 

4. Keluarga besar Kakak Asrama TPB ITERA mulai dari Senior Resident (Abbey, 

Nata, Fradina, Yulia, Kak Mut, Santa, Welly, Rani, Izhar, Kak Erwin, Fahrur, 

Karim, Octario, Aji, Diki, Satria, dan Bang Irfan), Kakak Asrama angkatan 

Kedua (Shavira, Esra, Tri, Putri, Bella, Resti, Indah, Irfan, Ihsan, Anggun, 

Gede, Emon, Nawasi, Kijul, Zikri, Bang Fardi dan Aris) dan Kakak Asrama 

angkatan Ketiga (Arni, Shovy, Agnes, Septi, Ade, Guita, Sri, Ella, Uyan, Fatah, 

Zaki, Surya, Aji, Pras, Aldo, dan Anam). Terima kasih telah menjadi keluarga 

yang selalu menemani dan selalu menghibur disetiap kondisi. 

5. Keluarga Cemara (Bedeng Pak Ismed): Fra, Welly, Lusnita, Sri, Tya, Octi, 

Diki, Irfan, Pras, Isnan, Vicko, Kak Wildan, Muslimin, Rifai, Bunda dan 

lainnya yang telah menjadi keluarga pertama di dunia perkuliahan ku. Semoga 

kita sukses selalu, Aamiin. 

6. Teman seperjuangan yang somplak, Nata, Hadi dan Feri. Terimakasih telah 

banyak meberikan kenangan yang sangat berharga sehingga tidak bisa 

diungkapkan dengan kata-kata. 

7. Tim survei yang selalu siap sedia, Nata, Hadi, Feri, Dwi, Ian, Eki, dan Rafi. 

Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya. 
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8. Teman-teman angkatan 2016 Planologi ITERA beserta kakak, teman dan adik-

adik HMP Mandalanata ITERA. Terima kasih telah memberikan pengalaman 

berharga selama masa perkuliahan. 

9. Semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebutkan satu 

persatu. 

10. Terakhir, kepada Erliza Dwi Asri, terima kasih telah berjuang dan tidak 

menyerah dari awal hingga akhir dan akhirnya kamu berhasil. You’re great! 

 

Semoga kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal 

dari Allah SWT. 

Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk 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 terima kasih.   

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

  

Bandar Lampung, 21 Oktober 2020 

 

  

Penulis, 

Erliza Dwi Asri 

 

  


