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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan 

rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Potensi 

Pariwisata Air Terjun Curup Kambas Sebagai Kawasan Destinasi Wisata 

Alam di Kabupaten Ogan Komering Ulu” dengan baik. Skripsi 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. Ibu Dr. Indah Listiana, S.P., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang 

telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;  

2. Pak Adnin Musadri Asbi, S.Hut., M.Sc. selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta selalu 

memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini; 

3. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut 

Teknologi Sumatera yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat 

bagi Penulis; 

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan OKU yang telah membantu penulis dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan. 

5. Kepala Desa Ulak Lebar beserta perangkat-perangkat desa dan juga 

kelompok pengelola wisata Air Terjun Curup Kambas 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 
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kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini: 

1. Orang Tua dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan 

mendukung penulis. 

2. Teman-teman yang telah membantu survey untuk mendapatkan data dari 

lapangan Ridho, Arief, Welly, Sri dan Lusnita. 

3. Pak Yudha Rahman, yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk 

membantu saya ketika dosen pembimbing saya sedang berhalangan untuk 

membimbing saya. 

4. Kak Dini yang Tugas Akhir nya saya jadikan pedoman saya untuk 

mengerjakan penelitian ini. 

5. Terakhir, apresiasi terbesar untuk diri sendiri yang telah berjuang dan tidak 

menyerah dari awal hingga akhir dan akhirnya kamu berhasil, menghadirkan 

senyum bahagia dan tangis haru untuk orang-orang yang menyayangimu. 

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. 

 

  

Bandar Lampung,21 Januari 2021 

 

  

Penulis, 

Gustiani Rahmawati 


