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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kajian Peran Masyarakat Sekitar Dalam 

Mendukung Pariwisata Taman Nasional Way Kambas Yang Berkelanjutan”. Tugas 

akhir ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dari pihak-pihak yang terkait. 

Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Alm Bapak Tubiman dan Ibu Suparti tercinta, terima kasih atas segala doa, 

kasih sayang, dan segala nasehat semasa hidup yang membuat ku kuat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.  

2. Bapak Sarip terima kasih sudah memberikan doa dan dukungan material. 

3. Terima kasih kepada kakak ku tersayang, mba Santi, mba Tuti, mas Dedi, mas 

Handoyo dan Alm mas Yamto. Yang selalu memberikan semangat dan 

dukungan. 

4. Ibu Helmia Adita Fitra,S.T.,M.T selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan kebebasan kepada penulis dalam bereksplorasi serta memberi 

waktu luang dan kesabarannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam 

proses penyusunan tugas akhir. 

5. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.T.,M.Eng dan Bapak Fran Sinatra, S.P.,M.T 

selaku dosen penguji laporan tugas akhir yang telah memberikan arahan serta 

masukan mengenai penyusunan tugas akhir mulai dari seminar proposal hingga 

sidang akhir 

6. Ibu Dr. Rahayu Sulistyorini, S.T.,M.T selaku Ketua Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera 

7. Bapak dan Ibu Dosen, Tenaga Pendidik Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota, Institut Teknologi Sumatera yang telah mendidik dan memberi bekal 

ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan 
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8. Terima kasih kepada pihak pengelola Taman Nasional Way Kambas, yang 

sudah meluangkan waktu dan memberikan perizinan untuk kelancaran 

pengumpulan data penelitian 

9. Terima kasih kepada Ahmad Fauzi pria hebat yang selalu menemani berjuang, 

serta memberikan dukungan dan semangat. 

10. Rekan rekan mahasiswa/i Institut Teknologi Sumatera yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk membantu survey data pada penelitian ini. 

11. Terima kasih kepada Yona Arya Prada yang sudah membantu mengurus 

perizinan.  

12. Merry, Septa, Devega, Lukman, Annisa ayu, Pandu, Phalla, dan teman-teman 

lainnya yang selalu berbagi semangat, dukungan, motivasi dan saling 

berdiskusi selama proses penyusunan tugas akhir. 

13. May Frida, dan teman satu bimbingan lainnya yang selalu berbagi semangat, 

dukungan, motivasi, dan saling berdiskusi selama proses penyusunan tugas 

akhir 

14. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Program Studi Perencanaan Wilayah dan 

Kota, Institut Teknologi Sumatera  

Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, masih 

banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan oleh keterbatasan penulis 

sebagai manusia biasa. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun 

sendiri maupun para pembaca laporan.  
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