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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena 

dengan karunia dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir 

yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Ekowisata 

Curug Gangsa Desa Kotaway Kabupaten Way Kanan” dengan baik. Sholawat 

serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW 

yang telah memberikan petunjuk bagi kita semua. Tugas akhir ini dibuat dan diajukan 

untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera. 

Selama penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari hambatan dan kesulitan, 

namun berkat bimbingan, bantuan dan saran serta kerjasama berbagai pihak, 

khususnya pembimbing tugas akhir sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat 

peneliti lalui dengan baik. Peneliti menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan sehingga peneliti mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih secara tulus 

kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam selesainya tugas akhir ini, kepada 

yang terhormat : 

1) Dosen pembimbing I, Bapak Dr.Ir. Sumaryo Gitosaputro yang telah senantiasa 

menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 

memberikan arahan serta saran pada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.  

2) Dosen pembimbing II, Ibu Tetty Harahap S.T., M.Eng yang juga telah senantiasa 

menyediakan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing 

serta memberikan arahan pada peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 

3) Ibu Helmia Adita Fitra S.T., M.T dan Bapak Yuda Rahman S.T., M.T selaku 

dosen penguji seminar proposal, seminar hasil pembahasan dan sidang ujian 
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akhir yang telah menyempatkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mengarahkan 

peneliti dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.  

4) Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi 

Sumatera yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran yang bermanfaat bagi 

peneliti. 

5) Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Way Kanan, staff Kesbangpol 

Kabupaten Way Kanan, Kepala Desa Kotaway, Pihak Pengelola wisata Curug 

Gangsa, Masyarakat Desa Kotaway serta pihak-pihak yang telah membantu 

peneliti dalam menyelesaikan survey lapangan sehingga sampai pada tahap 

penyusunan tugas akhir ini. 

6) Terimakasih yang paling spasial untuk kedua orang tua peneliti, Bapak 

Sawalludin Hs dan Ibu Haryanti terimakasih telah memberikan dukungan nya 

terhadap peneliti selama ini dan tidak henti-hentinya memberi semangat terhadap 

peneliti agar selalu mampu menghadapi semua kesulitan sehingga saya sampai 

pada tahap ini.  

7) Terimakasih kepada adik saya, Agung Kurniawan serta semua keluarga yang 

telah mendoakan saya selama ini serta dukungan nya. 

8) sKeluarga Kos color full : Dewi Rahayu, Siti Amanah dan Alda Aisyah yang 

telah menjadi keluarga dan teman seperjuan saya selama di perantauan dari awal 

perkuliahan hingga saat kita dipisahkan oleh impian yang harus diwujudkan 

setelah ini. 

9) Teman seperjuangan Luusnita Sulatri, Nur Rofiah, Rut Gestiara S, Suja Surya F, 

Siti Zubaidah, Lulu Musyrifatur dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama berjuang selama ini dalam 

mengerjakan tugas akhir tanpa mengenal lelah dan putus asa. Semoga kita 

dipertemukan kembali setelah menggapai mimpi-mimpi kita selama ini dan 

sukses selalu untuk kita semua. Aaaminnn. 

10) Tim survey lapangan yang sudah bersedia membantu saya selama ini, Aji, 

Rangga, Dewi, Lusnita, Suja, dan Nur terimakasih telah meluangkan waktu dan 

tenaganya. 
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Semoga amal kebaikan rekan-rekan semua mendapatkan balasan yang setimpal dari 

Allah SWT. 

 Demikianlah kata pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

terkait khususnya dalam menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan 

perencanaan wilayah dan kota. Atas perhatiannya, peneliti ucapkan terimakasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Lampung Selatan, 

 

 

Penulis, 

Rani Ulfaliana 

 
 


