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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-

Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Perubahan Aktivitas 

Masyarakat dan Penggunaan Lahan Akibat Pengembangan Geopark 

Silokek”. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan 

Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Penulis 

menyadari bahwa selama tahap pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir ini 

membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dr. Ir. Sumaryo, M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

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

yang telah meluangkan waktu, tenaga maupun pikiran untuk membimbing 

dan memberikan arahan kepada penulis. Terima kasih atas segala dorongan 

dan motivasi yang Bapak berikan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

3. Helmia Adita Fitra, S.T., M.T. dan Lutfi Setianingrum, S.T., M.URP., selaku 

dosen penguji pada seminar proposal, seminar pembahasan, hingga sidang 

akhir. Berkat arahan dan bimbingan Ibu, maka penulis dapat memahami dan 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

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

memberikan arahan, dukungan serta motivasi selama penulis menjalani masa 

perkuliahan di Institut Teknologi Sumatera. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah  

memberikan ilmu bagi penulis sebagai bekal, baik dalam pelaksanaan Tugas 

Akhir maupun dalam kehidupan mendatang. 
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6. Seluruh Staff Institut Teknologi Sumatera yang secara langsung maupun 

tidak langsung membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang telah memberikan izin penelitian, 

informasi dan data penelitian hingga masukan dan ilmu yang bermanfaat bagi 

penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Seluruh masyarakat yang berperan sebagai responden di kawasan Geopark 

Silokek. 

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah 

SWT. Demikianlah Tugas Akhir ini disusun untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

khususnya dalam menambah pengetahuan terkait Tugas Akhir ataupun lingkup 

kerja di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Atas perhatiannya, penulis ucapkan 

terima kasih. 

 

Lampung Selatan, 8 Februari 2021 

Penulis 

 

 

Tsurayya Zahirah Jufri


