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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

karena atas berkah, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan laporan tugas akhir dengan judul “Penentuan Prioritas 

Pembangunan Infrastruktur Berbasis Preferensi Masyarakat Pada 

Kecamatan Jati Agung Sebagai Salah Satu Wilayah Peri Urban Kota Bandar 

Lampung” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan tugas akhir ini 

dilakukan guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana Perencanaan 

Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut 

Teknologi Sumatera. Penulis menyadari dalam penyelesaian tugas akhir ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

megucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, kepada: 

1. Bapak Ir. Andi Oetomo, M.Pl. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis 

dengan sabar serta memberi motivasi untuk meyelesaikan penelitian tugas 

akhir ini; 

2. Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing pendamping 

dan sekaligus dosen wali akademik dari semester tiga hingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, yang sudah sabar dalam 

membimbing penulis dan selalu memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan penelitian tugas akhir ini;  

3. Bapak Zulqadri Ansar, S.T., M.T. dan Bapak Fran Sinatra, S.P., M.T. selaku 

dosen pembahas sekaligus dosen penguji saat sidang akhir yang telah 

memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang bermanfaat dalam 

penyelesaian tugas akhir; 

4. Ibu Lutfi Setyaningrum, S.T., M. URP. dan Ibu Zenia Saraswati, S.T., 

M.PWK. selaku dosen pembahas saat seminar proposal tugas akhir yang 
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telah memberikan bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam 

penyelesaian tugas akhir; 

5. Bapak Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera;  

6. Seluruh dosen/pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

Institut Teknologi Sumatera dan ITB yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis; 

7. Seluruh Staf Akademik, Jurusan, Prodi, Perpustakaan, Laboratorium, 

Kebersihan dan Keamanan yang secara langsung dan tidak langsung 

membantu penulis selama melaksanakan perkuliahan di Institut Teknologi 

Sumatera; 

8. Seluruh Staf Kantor Kecamatan Jati Agung, Kepala Desa dan Masyarakat 

Desa Way Huwi, Jatimulyo, Karang Anyar, Fajar Baru dan Marga Agung 

yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan; 

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.  

Demikian kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak khususnya dalam 

menambah pengetahuan terkait keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Atas 

perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

Lampung Selatan, 15 Januari 2020 

Penulis, 

 

 

Meishara Purnama Sari


