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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan kasih karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Konsep Perancangan Ruang 

Terbuka Hijau Yang Terintegrasi Dengan Sarana Olahraga Dan Budaya Di PKOR 

WAY Halim Provinsi Lampung" dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir 

ini disusun sebagai syarat guna mencapai gelar sarjana (S1) pada program studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera.Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis 

mendapatkan banyak bimbingan, masukkan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Maka pada 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak 

Fran Sinatra, S.P., M.T. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan 

bimbingan, arahan dan waktu luangnya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 

Terimakasih atas semua ilmu, nasihat dan kebaikan yang telah diberikan kepada 

penulis. 

2. Ibu Shahnaz Nabila Fuady S.T., M.T., dan Bapak Hafi Munirwan, S.T., M.Sc selaku 

dosen penguji saat seminar proposal, seminar pembahasan hingga sidang akhir yang 

telah memberikan arahan serta masukan mengenai Tugas Akhir ini. Terimakasih 

sudah sabar memberikan saran dan kritik serta menguji penulis sehingga Tugas Akhir 

dapat terselesaikan. 

3. Diri sendiri, Phalla Exista Niny Napoleon yang mampu bertahan dan mampu 

melewati semua batas kendali dalam kondisi senang dan susah selama proses yang 

panjang kurang lebih satu tahun walaupun ditengah perjalanan tidak sesuai rencana 

tetapi bisa dilewati dan tidak sia-sia hasilnya. 

4. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad 

Napoleon, S.Sos., dan Ibu Th. Yulinawati, S.P., terimakasih telah menjadi orang tua 

yang sempurna yang sudah mendukung, memotivasi dan memberikan doa yang tulus 

kepada anak satu-satunya di dalam keluarga yang kecil, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang selama 

masa perkuliahan telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang sangat berharga. 
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6. Semua pihak instansi di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, serta 

masyarakat Kota Bandar Lampung yang membatu memberikan data-data dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

7. Sahabat dekade Monica Sari yang selalu mengingatkan dan memotivasi serta 

memberikan dukungan mental untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Teman serangkai Yuyun, Oca, Fitri, Intan, dan Helen yang telah menghibur penulis 

sehingga penulis tidak merasa kesedihan.  

9. Teman chocolatos Refka Gita Fernanda, Dias Rizki Nugraha, Muhamad Rizaldi, dan 

Muhammad Alfando yang selalu memberikan bantuan apapun disaat penulis 

kebingungan dan kesusahan. 

10. Teman cikichipahoy Annisya Dwiana, Theresia Ria, dan Risky Rizaldi yang telah 

memberikan semangat serta dukungannya dapat menyelesaikan Tugas Akhir. 

11. Teman keluarga manusia pintar Dewi Fidrianingrum a.k.a “buseng” dan Adsari 

Monalisa a.k.a “kabod” yang sudah memberikan motivasi pencerahan selama tahap 

pengerjaan Tugas.Akhir. 

12. Terimakasih partner kemana-mana penulis, main, dan makan Alifah Rahma Sari, 

Intan Nurul Azizah, Mery Apritananda, Corry Qoniyah, Nika Audina, Lukman 

Jakatama, dan UMAM yang sudah membantu dan menemani penulis hingga 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

13. Seluruh angkatan 2016 Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera 

beserta kakak, teman dan adik-adik keluarga besar HMP Mandalanata ITERA. 

Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak 

terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan oleh keterbatasan penulis sebagai manusia 

biasa. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna 

menyempurnakan Tugas Akhir ini.Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun 

sendiri maupun para pembaca. 

Lampung Selatan, 03 Oktober 2020 
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