
KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena 

dengan karunia dan  rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Pengembangan Objek Wisata Goa Putri Berbasis Partisipasi 

Masyarakat Di Desa Padang Bindu Kabupaten Ogan Komering Ulu” dengan 

baik. Tugas Akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di 

Institut Teknologi Sumatera.  

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak mulai dari masa perkulihan sampai pada penyusunan laporan tugas akhir 

ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dwi Bayu Prasetya, S.Si.,M.Eng selaku dosen wali sekaligus 

pembimbing  Tugas Akhir yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

2. Bapak  M Zainal Ibad S.T., M.T dan  Ibu Helmia Adita Fitra S.T., M.T 

Selaku dosen penguji Seminar Proposal. Bapak Chrisna Trie Hadi Permana, 

Ph.D. dan Bapak Surya Tri Esthi Wira Hutama, S.T.,M.PWK Selaku dosen 

penguji seminar pembahasan dan sidang ujian akhir yang telah menyediakan 

dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk  membimbing dan 

mengarahkan Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga tugas akhir 

ini dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat 

bagi Penulis. 

4. Seluruh Staff  Institut Teknologi Sumatera yang telah mempermudah penulis 

dalam menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan tugas akhir. 

5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ogan Komering Ulu, Camat Semidang Aji, 

Kepala Desa Padang Bindu, Pihak pengelola Objek Wisata Goa Putri, 

Masyarakat Padang Bindu  serta pihak-pihak lain yang telah  membantu 

Penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan. 

   

Penulis juga ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada orang-orang 

terdekat yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi 

kepada Penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini: 

1. Kedua orang tua  penulis, Abah Tusinuddin dan Umak Nuraini yang selalu 

memberikan doa, dukungan dan  kasih sayang kepada penulis sehingga 

penulis bisa dengan lancar melaksanakan tugas akhir sampai dengan selesai. 

2. Kakak dan ayuk penulis, M.Hairi, Herdi Janawari, Herniti Hantri, Nursi 

Yuhisna, beserta kakak dan ayuk ipar tercinta, Riske liswanti, Edi Awani, dan 

Iwas Tapri terima kasih atas segala doa dan dukungan nya. 

3. Keponakan  tercinta penulis, S Pipin, Denis, Alfath, Daffa, Dhea dan Della 

terima kasih sudah selalu menghibur penulis. 



4. Keluarga Ayah Ismet, Bunda Lina, dan Bapak Munaroh terima kasih sudah 

sangat baik dan  menjadi keluarga penulis di tanah rantau. 

5. Keluarga Cemara (Bedeng Putih): Fradina, Welly, Erliza, Sriwani, Tya, Octi, 

Diki, Irfan, Pras, Isnan, Vicko, Wildan, Muslimin dan Rifai yang telah 

menjadi keluarga pertama di dunia perkuliahan ku. Terima kasih telah banyak 

memberikan kenangan yang sangat berharga sehingga tidak bisa diungkapkan 

dengan kata-kata. Semoga kita sukses selalu, Aamiin. 

6. Teman seperjuangan, Welly, Octi, Tya, Sriwani, Arni, Sri Devi ,Veran, 

Rambe, Yopan, Ridho, Bang Arif, Siti Zubaidah, Nur rofi’ah,  Lulu 

Musyrifatur, Rani Ulfaliana, Rut Ghestiara Sihombing dan rekan – rekan 

lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama 

berjuang mengerjakan tugas akhir tanpa lelah dan mereka juga telah menjadi 

support system satu sama lain untuk mengerjakan tugas akhir dengan 

semangat sampai dengan selesai. Semoga kita sukses selalu. Aamiin.   

7. Tim survei yang selalu siap sedia, Welly, Tya, Ridho, Bang Arief, dan Mareta 

Terima kasih telah meluangkan waktu dan tenaganya. 

8. Teman- teman angkatan 2016 Planologi ITERA beserta kakak, teman dan 

adik-adik HMP Mandalanata ITERA. Terima kasih telah memberikan 

pengalaman berharga selama masa perkuliahan. 

9. Semua pihak yang telah membantu namun belum sempat disebutkan satu 

persatu. 

10. Terakhir, Lusnita Sulastri, terima kasih telah berjuang dan tidak menyerah 

dari awal hingga akhir dan akhirnya kamu berhasil. You’re great! 

   

Semoga kebaikan  yang  telah kalian berikan mendapatkan balasan yang setimpal 

dari Allah SWT.  

Demikianlah kata pengantar ini disusun untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. Semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak khususnya dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait 

keilmuan perencanaan wilayah dan kota. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan 

terima kasih.   

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

  

Lampung Selatan,  25 Desember 2020 

 

  

 

  

Penulis, 

Lusnita Sulastri 
 


