
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, ridho, dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. 

 

Tesis dengan judul “Penerapan Rekayasa Lalulintas Untuk Mengatasi 

Permasalahan Transportasi Pada Pusat Kegiatan Kota Tanjung Karang Di Bandar 

Lampung” merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Teknik di 

Universitas Lampung. 

 

Tesis ini dapat diselesaikan dengan bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari semua 

pihak dari proses perkuliahan sampai pada saat penulisan tesis ini.  

 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan 

kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung; 

2. Ibu Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T.,M.Sc selaku Ketua Program 

Magister Teknik Sipil Universitas Lampung; 

3. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T.,M.T. selaku Pembimbing Utama yang telah 

menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk mengarahkan 

penulis dalam menyelesaian tesis ini; 

4. Bapak Sasana Putra, S.T., M.T. selaku Pembimbing Kedua atas bimbingan, 

masukan, motivasi dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai 

dengan selesainya Tesis ini; 



5. Ibu Dr. Lusmeilia Afriani, DEA selaku Penguji ujian tesis terimakasih untuk 

masukan dan saran-saran pada seminar proposal dan seminar hasil tesis 

terdahulu; 

6. Istri tercinta Yuniarti yang memberikan motivasi dan kasih sayang selama ini; 

7. Anak-anakku Gerry, Redo, Dio dan Bima yang selalu menjadi motivasi 

penulis untuk selalu berpikir maju memikirkan masa depan yang jauh lebih 

baik dari sekarang; 

8. Kedua orang tua ayahanda dan ibunda (almh) serta seluruh keluarga besar 

yang senantiasa memberi doa restu, kasih sayang, dukungan baik materi dan 

moral; 

9. Seluruh teman-teman Magister Teknik Sipil Universitas Lampung yang telah 

banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini; 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi khalayak secara umum dan 

mahasiswa jurusan Teknik Sipil pada khususnya.  

 

Bandar Lampung,  03 Juli 2015 
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