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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan keberkahan dan 

kekuatan sehingga penyusunan tugas akhir yang berjudul “Prinsip 

Perancangan Kawasan Ekowisata Kampung Kramat Bogor dengan Konsep 

“Recreational Waterfront ” dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. 

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan 

penyusunan tugas akhir ini. Banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam 

proses penyusunannya terutama di masa pandemi Covid-19 ini, namun 

semuanya dapat terselesaikan berkat kehendakNya dan bantuan berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, izinkanlah saya mengucapkan 

terimakasih serta penghormatan kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si selaku Ketua Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA dan sebagai dosen 

pembimbing 1 yang telah memberikan kritik membangun, meluangkan 

waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan 

tugas akhir ini. 

2. Bapak Fran Sinatra, S.P., M.T. selaku Sekretaris Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA dan sebagai dosen pembimbing 

2. Terimakasih atas segala kesabaran, kebaikan, kritik yang membangun, 

meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis 

dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir. Penulis juga meminta 

maaf jika ada kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir. 

3. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. selaku dosen penguji 1. 

Terimakasih atas masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat demi 

kesempurnaan tugas akhir. 

4. Bapak Hafi Munirwan, S.T., M.T. selaku dosen penguji 2. Terimakasih 
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atas kritik dan saran yang sangat membantu dan bermanfaat bagi penulis; 

5. Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T. dan Ibu Mentari Pratami, S.T., M.T. 

selaku koordinator tugas akhir. Terimakasih Bu atas bantuan selama 

pelaksanaan tugas akhir mulai dari seminar proposal, sampai sidang 

akhir; 

6. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T. selaku dosen wali akademik. 

Terimakasih atas arahan dan bimbingannya selama perkuliahan; 

7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang senantiasa memberikan banyak ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis; 

8. Seluruh staff administrasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera, staff akademik, staff keuangan, dan staff 

perpustakaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan selama 

proses penyusunan tugas akhir. 

9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan 

skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

penulis. Akhir kata, semoga dokumen Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak dalam menambah pengetahuan dan wawasan khususnya 

ilmu perencanaan wilayah dan kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan 

terimakasih. 

 

 

Lampung Selatan, 12 Agustus 2021 

Penulis 
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