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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur saya penjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, berkat dan kasih 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Kesiapan 

Kawasan Bandar Udara Internasional Radin Inten II Dikembangkan Sebagai 

Aerocity” 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. Mamakku tersayang, hidupku, kekuatanku yaitu Mega Junaria. Terimakasih 

telah menjadi ibu yang kuat dan sabar mendidikku, membesarkanku  sampai saat 

ini, terimakasih selalu mengerti dan menjadi ruang ternyaman dalam berkeluh 

kesah dan menangis disaat duniaku sedang tidak baik-baik saja, termikasih untuk 

doa yang yang tak pernah tertinggal untuk diriku sehingga langkahku selalu 

dipermudah. Skripsi ini adalah persembahan kecil untukmu dan semoga menjadi 

awal dari kehidupan yang lebih baik kita. 

2. Ipda Zainal Abidin yang dengan tulus dan ikhlas menyayangiku, 

membesarkanku. Terimakasih atas semua kerja kerasnya sehingga bisa 

mengantarku menjadi sarjana. Semoga lelahmu menjadi lillah. Skripsi ini adalah 

persembahan kecil untukmu sebagai rasa terimakasihku yang tak terhingga. 

3. Bapak Prof. Dr. Eng. Pradono, M.Ec. Dev. Selaku dosen pembimbing utama dan 

Ibu Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing kedua yang 

dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan waktunya sehingga 

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas semua ilmu, nasihat dan 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. 

4. Ibu Shahnaz Nabila Fuady S.T., M.T. dan Ibu Adinda Sekar Tanjung, S.T., M.T. 

selaku dosen penguji 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. 
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5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang 

selama masa perkuliahan telah memberikan ilmu dan pengalamannya yang 

sangat berharga. 

6. Semua pihak instansi di Provinsi Lampung PT. Angkasa Pura II Bandar Udara 

Internasional Radin Inten II yang membatu memberikan data-data dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

7. Keluargaku yang selalu mendukungku dan menyayangiku yaitu Mbah Uyut, Om 

Anik, Bulek Rahma, Denra, Najwa dan Abidzar.  

8. Sahabatku Selia, Anggun dan bidadari syurga yang telah mengingatkan dan 

memotivasi serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Teman Sedgel Corry, hani dan nadia yang selalu menjadi tempat cerita dan 

memberikan bantuan apapun disaat penulis kebingungan dan insekyur. 

10. Teman deeptalk, main dan jajan, Shofia dan Mira yang selalu menemani penulis 

selama perkuliahan. 

11. Teman revisi berkedok ngonten, Corry dan Phalla yang selalu menemani masa 

perkuliahan dan selalu siap siaga diajak kemanapun. 

12. Teman diskusi dan berkeluh kesah yaitu Nika yang dengan sabar mendengarkan 

dan memberi saran. Alifah, yang selalu menolong dan membantuku dengan 

ikhlas disaat penulis kesulitan dalam tugas akhir. Terimakasih telah menjadi 

dosen pembimbing ketiga. 

13. Teman seperjuangan yang selalu mewarnai dunia perkuliahan penulis yaitu 

Maliq, Pandu, Jaldi, Tere Icha, Intan dan teman-teman PWK RA Old. 

14. Teman SMP yaitu Ipin yang membantu dalam penelitian di Bandar Udara 

Internasional Radin Inten II. 

15. Seluruh angkatan 2016 Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 

Sumatera beserta kakak, teman dan adik-adik keluarga besar HMP Mandalanata 

ITERA. 

Penyususn 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 
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Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri 

maupun para pembaca. 

Lampung Selatan, 19 Januari 2021 

 

                                                                    Mery Surya Apritananda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


