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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“Kelayakan Sistem Saluran Drainase untuk Merencanakan Kawasan Perkotaan 

Pringsewu”. Penyusunan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam 

mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Saya menyadari 

dalam mengerjakan lapora Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, 

serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, saya ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, saya 

mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pihak-pihak yang sudah 

membantu, yaitu  

1. Ayah Fatqul Hajar Aswad, Ibu Halida Nurdianti dan Mas Ismail Ali Hajar 

Aswad yang telah memberikan bantuan berupa dukungan, motivasi, serta 

finansial untuk terus menimba ilmu dengan sebaik-baiknya.  

2. Prof.Ir. Djoko Santoso Abi Suroso,Ph.D. dan Bu Lutfi Setianingrum, 

S.T.,M.URP sebagai dosen yang telah membimbing saya hingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir saya dengan sabar serta men-support saya 

selama ini.  

3. Bu Zenia F Saraswati, S.T.,M.PWK. dan Bu Adinda Sekar Tanjung. 

S.T.,MT sebagai penguji penelitian tugas akhir saya.  

4. Bu Baiq Rindang Aprildahani,S.T.,M.T dan Kak Verline PWK 2016 

selaku koor Tugas Akhir yang telah membantu dalam mempersiapkan 

seminar hingga sidang dan keperluan yang dibutuhkan selama melakukan 

tugas akhir  

5. Terima kasih kepada terhadap narasumber yang telah membantu 

membantu penelitian di Instansi Kabupaten Pringsewu saya yakni Bapak 



 

 

x 

 

Otten, selaku kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, Bapak v Ikhwan 

sebagai kepala bidang Lingkungan Hidup, Mas Pandu selaku staff BPBD 

kabupaten Pringsewu, Ibu Rosita selaku staff BMKG Kabupaten 

Pesawaran, Ibu Rara Sukma selaku kepala bidang Bappeda Kabupaten 

Pringsewu, Ibu Fitri selaku staff Bappeda Kabupaten Pringsewu, Mbak 

Anjar selaku Kepada bidang Tata Ruang Dinas PUPR, dan Mas Dwi 

selaku staff Tata Ruang Dinas PUPR.  Serta Bapak camat dan bapak 

sekretaris camat.  

6. Muhammad Arif Wibowo sebagai pendamping yang selalu membimbing 

dan mengajarkan berbagai hal. Serta mendampingi saya dalam pengerjaan 

laporan dan tempat mencurahkan keluh kesah dikala susah dan senang.  

7. Kak Rina selaku kakak tingkat saya yang slalu membantu dalam 

mengajarkan, mengarahkan saya selama TA serta kesusahan saya lainnya.  

8. Rizki Maulita atau Kimbul, Fathiya Kamila Ridwansyah selaku sepupu 

serta sahabat yang slalu mendampingi saya dalam mengambil data selama 

penelitian berlangsung.  

9. Rizki Neta Amalia, Tri Sarifah, Siti Hariyanti, Afifah Fadiah Rasman, dan 

Rahmi Izzah sebagai sahabat dan teman saya yang slalu mendampingi, 

mendengarkan cerita, pemberi saran, serta membantu memotivasi saya 

dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah.  

10. Mama Muda Sukses Squad sebagai sahabat serta teman dikala senang 

maupun sedih. Serta kumpulan manusia yang saling memotivasi, 

membantu satu sama lain serta membawa positif dan happy vibes.  

11. Laptop Asus saya yang telah bekerja keras menemani saya dalam berjuang 

menyelasaikan segala tugas hingga saat ini. 

12. Teman-Teman Terdekat saya serta Teman-teman Planologi 2017 dan 

warga HMP Mandalanata ITERA sebagai teman seperjuangan hingga 

nanti wisuda, yang telah saling membantu dalam hal pendidikan.  

Demikian laporan ini telah disusun, semoga dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dan semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta dapat 

dimanfaatkan bagi pihak terkait Tugas Akhir ataupun lingkup kerja bidang 
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Perencanaan Wilayah dan Kota. Mohon maaf atas segala kekurangan dan 

terima kasih.  

Lampung Selatan,  31 Mei 2021  

Penulis, 

 
 Fatmawati Hajar Aswad  

NIM. 22117093 

 

  


