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KATA PENGANTAR 

 

Namo Sanghyang Adi Buddhaya 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa 

Namo Sabbe Bodhisattvaya-Mahasattvaya 

 

Puji syukur kepada Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa serta 

perlindungan dari Buddha, Dhamma dan Sanggha atas kasih dan karunia-Nya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Potensi Kampung 

Pecinan Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Kelurahan Pesawahan 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung”. Adapun 

penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi 

Sumatera. Dalam proses penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, penulis 

mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada setiap pihak yang telah membantu, terutama kepada: 

1. Kedua orang tua beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa 

dan berbagai dukungan selama proses pengerjaan penelitian tugas akhir ini.  

2. Bapak Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si. selaku dosen pembimbing utama dan 

Bapak Fran Sinatra, S.P., M.T. selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan sabar memberikan 

masukan dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini, mohon maaf atas setiap 

kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir ini. 

3. Ibu Mia Ermawati, S.T., M.T. dan Ibu Marsista Buana Putri, S.T., M.T. 

selaku dosen penguji saat seminar proposal, seminar pembahasan hingga 

sidang akhir yang telah memberikan bimbingan, masukan dan saran yang 

bermanfaat untuk kelanjutan tugas akhir ini. 

4. Bapak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc. selaku dosen wali akademik yang 

telah membimbing serta bersedia meluangkan waktunya untuk 
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mengkonsultasikan proses perkuliahan selama penulis menyelesaikan 

pendidikan di Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. 

5. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

sangat bermanfaat untuk penulis. 

6. Seluruh staf Tata Usaha Akademik, Jurusan, Prodi, Perpustakaan, 

Laboratorium, Kebersihan dan Keamanan yang secara langsung maupun tidak 

langsung membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan hingga 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

Semoga Sangyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa membalas semua 

kebajikan yang telah dilakukan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat 

memberikan manfaat bagi perluasan ilmu pengetahuan terkhususnya pada bidang 

Perencanaan Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima 

kasih. 

 

Lampung Selatan, 04 Agustus 2020 

Penulis, 

 

 

 

Lucy Krismenisia 


