
 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah AWT, karena dengan karunia 

dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Skenario Peningakatan Layanan Protokol Kesehatan Era New Normal Pada 

BRT Trans Bandarlampung Trayek Rajabasa – Panjang (Via Dalam Dan Luar 

Kota)” dengan baik. Tugas Akhir ini dibuat dan diajukan sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di 

Institut Teknologi Sumatera.  
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6. Seluruh staf Institut Teknologi Sumatera yang telah mempermudah penulis 

dalam menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan Tugas Akhir.  

Penulis juga ingin menyampaikan terimkasih kepada orang-orang terdekat 

yang senantiasa memberi dukungan, dorongan, bantuan serta motivasi tanpa henti 

selama masa kuliah. Penulis secara langsung maupun tidak langsung ingin 

menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Orangtua dan keluarga besar yang selalu memberi semangat, dukungan 

penuh serta menjadi pendengar yang baik setiap harinya untuk penulis. 

2. Nalla Nissa Oktavia Dewi selaku adik yang selalu mendukung dan 

memberi solusi untuk setiap keluh kesah yang dihadapi selama ini. 
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Cecillia Kristantina, Dwi Wulandari, Canggah Abbiyu Ali’in Saputri, dan 

Suci Kusumawardani. Terimakasih telah menemani dan selalu menemani 

dalam suka maupun duka. 

4. Kepada Muhammad Zufar terimakasih telah memberi dorongan, semangat 

dan bantuan mulai dari penyusunan Tugas Akhir Penulis. 

5. Kepada Kim Tasya Afriliantari yang selalu mendukung peneliti ketika 
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Semoga kebaikan yang sudah diberikan oleh semua pihak terkait mendapat 

balasan kebaikan dari Allah SWT. Demikianlah kata pengantar yang penulis 

susun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Semoga laporan Tugas Akhir ini 

memberikan manfaat untuk berbagai pihak, khususnya dalam menambah 

pengetahuan dan pengawasan terkait keilmuwan Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terimakasih. 

Lampung Selatan, 20 Agustus 2021 
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