
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyeselsaikan Tugas Akhir dengan judul “Partisipasi 

Masyarakat dalam Pengembangan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman 

sebagai Kawasan Ekowisata (Studi Kasus: Kelurahan Sumber Agung, 

Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)”. Adapun penyusunan tugas akhir 

ini dilakukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Perencanaan 

Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera. Dalam proses penelitian dan 

penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

banyak terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tugas Akhir ini kepada : 

1. Kedua orang tua beserta keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan 

berbagai dukungan selama proses pengerjaan penelitian tugas akhir ini. 

2. Ibu Dr. Ir. Dewi Sawitri Tjokropandojo, MT selaku dosen pembimbing utama 

dan Bapak Yudha Rahman, ST., MT. selaku dosen pembimbing kedua yang 

telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar memberikan 

masukkan dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini, mohon maaf atas setiap 

kesalahan dan kelalaian selama mengerjakan tugas akhir ini. 

3. Ibu Helmia Adita Fitra, S.T., M.T. dan Ibu Mia Ermawati, ST., M.T. selaku 

dosen penguji saat seminat proposal, seminar pembahasan, hingga sidang akhir 

yang telah memberikan masukkan dan saran yang bermanfaat untuk kelanjutan 

tugas akhir ini.  

4. Ibu Husna Tiara Putri, S.T., M.T. selaku dosen wali akademik yang telah 

membimbing serta bersedia meluangkan waktunya untuk mengkonsultasikan 

proses perkuliahan selama penulis menyelesaikan pendidikan di Perencanaan 

Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera.  



5. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera. 

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

Sumatera yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat 

untuk penulis. 

7. Seluruh staf Tata Usaha Akademik, Jurusan, Prodi, Perpustakaan, 

Laboratorium, Kebersihan dan Keamanan yang secara langsung maupun tidak 

langsung membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan hingga 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Seluruh pihak Instansi Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung, 

Kelompok Sadar Wisata, dan Masyarakat lokal Kelurahan Sumber Agung, 

Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung yang membantu memberikan 

data-data dalam pembuatan laporan ini. 

9. Terkhusus penulis mengucapkan terimakasih kepada kekasih yang saya sayangi 

Muhammad Surya Anggara, terima kasih dengan penuh kesabaran, perhatian, 

pengorbanan, dan selalu memberikan dukungan dalam menghadapi 

perkuliahan hingga proses pengerjaan tugas akhir ini.  

10. Teruntuk Lucy Krismenisia, Adsari Monalisa dan Diah Esaputri Oktavilia 

sebagai teman terdekat penulis selama berkuliah di Prodi PWK ITERA yang 

saling memberikan semangat, motivasi, dan dukungan satu sama lain dalam 

menghadapi perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini.  

11. Seluruh teman-teman Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut 

Teknologi Sumatera angkatan 2016. 

 

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

banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis sebagai 

manusia bisasa. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun guna menyempurnakan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.  


