
  

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul “Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Partisipasi 

Masyarakat Dalam Program SANIMAS di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi 

Waras” ini dengan baik. Penulisan tugas akhir ini ditujukan untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 

kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Kedua orang tua Ayahanda Widodo Puspa Wijaya dan Ibunda Rasminah 

serta kakak dan adik tersayang yang telah memberikan dukungan dan doa 

yang tak terbatas kepada penulis hingga mampu menyelesaikan tahap demi 

tahap hingga penulisan tugas akhir. 

2. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia membimbing dan memberikan tambahan ilmu selama 

pengerjaan, serta mendukung penulis untuk segera menyelesaikan 

penelitian tugas akhir. 

3. Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., M.T dan Ibu Adinda Sekar Tanjung, S.T., M.T 

selaku dosen penguji seminar proposal dan Bapak Zulqadri Ansar, S.T., 

M.T dan Ibu Balqis Febryantina Gunari, S.T., M.P.W.K selaku dosen 

penguji seminar pembahasan hingga sidang akhir penulis yang telah 

berkenan memberikan bimbingan, masukan dan saran yang bermanfaat  

untuk penyempurnaan penelitian tugas akhir penulis.  

4. Ibu Zenia F. Saraswati, S.T., M.P.W.K. selaku dosen koordinator Tugas 

Akhir yang telah membantu penulis dalam proses pendaftaran seminar 

proposal, seminar pembahasan dan sidang akhir hingga validasi dari 
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program studi, serta memberikan dukungan moril kepada penulis sebelum 

pelaksanaan sidang akhir. 

5. Bank Indonesia, yang telah memberikan beasiswa berupa dukungan materi 

untuk penulis menimba ilmu di Institut Teknologi Sumatera serta 

mempertemukan penulis dengan teman-teman Generasi Baru Indonesia 

(GenBI) wilayah Lampung yang luar biasa. 

6. Keluarga di Lampung/anak kosan mbah jem : Zikra (my bestie), Kak mai, 

Kak Er, Kak Fira, Kak Cay, Kak Mut, dan Shofi yang telah memberikan 

kehangatan dalam tawa dan canda selama kurang lebih 4 tahun bersama satu 

atap dan teman seperantauan Kak Irfan, Izhar, Panji, Ahyar dan lainnya. 

7. Partner seperjuangan : Putri, Ninik, Alma, Intan, Trya, Divia dan lainnya 

seluruh rekan penulis terkhusus angkatan 2016 Perencanaan Wilayah dan 

Kota. Terimakasih telah memberikan semangat, saran, dan kebersamaannya 

selama proses penulisan tugas akhir ini, juga membantu penulis saat survei 

lapangan bersama Verantika dan Rizki NR (PWK 2016), Fattah Ikhwan, 

Maulidya Paramitha dan Rona Astina (PWK 2018). 

8. Teman-teman Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera 

dan HMP Mandalanata, yang selalu ada selama empat tahun bersama 

penulis memberikan dukungan dan motivasi. 

9. Almamaterku, Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Demikianlah kata pengantar dan ucapan terimakasih. Semoga penelitian tugas akhir 

ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menambah wawasan pengetahuan 

terkait keilmuan Perencanaan Wilayah dan Kota.  

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Lampung Selatan, 9 November 2020 

Penulis, 

 

Dwi Ayuni Wijaya 
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