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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“Tingkat Risiko Bencana Banjir di Kota Bandar Lampung Serta Upaya 

Pengurangannya Berbasis Penataan Ruang”. Penulisan tugas akhir ini 

merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah 

dan Kota pada Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi 

Sumatera. Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan tugas 

akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak 

membantu, terutama kepada: 

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

utama yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, untuk memberikan 

bimbingan dan mengarahkan peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini 

sehingga tugas akhir ini dapat peneliti selesaikan dengan baik; 

2. Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc selaku dosen pembimbing yang 

dengan setia menyediakan waktu, tenaga dan fikiran dimanapun dan 

kapanpun peneliti membutuhkan bantuan, serta dengan sabar 

mengarahkan peneliti menyelesaikan tugas akhir ini. Peneliti juga 

memohon maaf atas setiap kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan 

tugas akhir ini; 

3. Ibu Goldie Melinda Wijayanti, S.T., M.T., Bapak Dwi Bayu Prasetya, 

S.Si., M.Eng. dan Ibu Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP. selaku dosen 

pembahas saat seminar proposal, seminar pembahasan dan sidang tugas 

akhir yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang begitu 

bermanfaat untuk kelanjutan proses pengerjaan tugas akhir;  

4. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator 

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 

Sumatera;  
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5. Ibu Shahnaz Nabila Fuady, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 

akademik menempuh pendidikan di Institut Teknologi Sumatera; 

6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

bermanfaat;  

7. Seluruh staf administrasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera maupun staf tata usaha serta staf perpustakaan 

atas segala kerja sama dan bantuan yang diberikan selama proses 

penyelesaian tugas akhir; 

8. Direktorat Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 

Dinas Kehutanan Prov. Lampung, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Bandar Lampung, BPS Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial 

Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Bandar Lampung dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam 

memperoleh data yang saya butuhkan 

9. Semua pihak lainnya yang telah membantu namun belum sempat 

disebutkan satu per satu. 

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari 

Allah SWT. Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

khususnya dalam menambah pengetahuan terkait keilmuan perencanaan wilayah 

dan kota. Atas perhatiannya, Peneliti ucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

  

Lampung Selatan, 24 Februari 2020  

Peneliti,  

 

 

M. Panji Agustri 


