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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

segala rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan 

judul “Pariwisata Tangguh Bencana Di Kawasan Wisata Pantai Kecamatan 

Kalianda”. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknologi 

Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Peneliti menyadari 

bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari 

bantuan dan bimbingan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Ir. Djoko Santoso Abi Suroso, Ph.D. selaku dosen pembimbing 

pertama yang telah banyak memberikan saran dan kritik yang membangun 

dalam kesempurnaan penelitian tugas akhir yang dilakukan. 

2. Bapak Yudha Rahman, S.T., M.T selaku dosen pembimbing kedua yang telah 

banyak meluangkan waktunya, saran dan kritik yang sangat membangun, 

semangat yang selalu diberikan dengan penuh ketulusan dan dedikasi yang 

tinggi sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik dan 

maksimal. 

3. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T., Ibu Lutfi Setianingrum, S.T.,M.URP, dan 

Bapak Adnin Musadri Asbi,S.Hut.,M.Sc selaku dosen yang telah memberikan 

arahan dan masukkan dari sidang proposal hingga sidang akhir, untuk 

menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik. 

4. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Koordinator Program 

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. 

5. Bapak Adnin Musadri Asbi,S.Hut.,M.Sc selaku dosen wali yang telah 

mengarahkan dan membantu peneliti dalam mengambil mata kuliah  yang 

dilakukan. 
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6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang 

bermanfaat selama masa perkuliahan yang telah dilakukan. 

7. Bapak Wahyu Hidayat sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang 

telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan 

masukan terkait penelitian yang peneliti lakukan. 

8. Bapak Syaifuddin Djamilus sebagai Kabid Pengembangan Pariwisata yang 

teah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan pemahaman terkait 

penelitian yang peneliti lakukan. 

9. Pengelola pariwisata pantai di Kecamatan Kalianda yang telah memberikan 

waktunya dan informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan. 

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir. 

Semoga segala hal yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini 

mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga tugas akhir ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam menambah pengetahuan terkait 

keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Atas perhatiannya, Peneliti ucapkan 

terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

Lampung Selatan, 6 September 2020  

 

 

Saka Wardana, 22116131 

 


