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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kepada yang maha pengasih dan maha 

Panyayang yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pengembangan Wisata Mojosemi 

Forest Park Dengan Konsep Ecotourism”untuk memenuhi persyaratan kelulusan 

dan mendapatkan gelar sarjana tekhnik Jurusan Planologi Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara. 

Penulis mengangkat topik “Pengembangan Wisata Mojosemi Forest Park 

Dengan Konsep Ecotourism” yang berlokasi di Desa Sarangan, Kabupaten 

Magetan karena Mojosemi Forest Park memiliki potensi besar untuk dikembangkan 

dan penulis berharap dengan adanya laporan tugas akhir ini menjadikan Mojosemi 

Forest Park sebagai wisata andalan di Kabupaten Magetan. 

 Laporan tugas akhir ini telah penulis susun dengan maksimal dan 

mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan 

laporan tugas akhir ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Orang tua untuk segala kasih sayang, doa, dukungan, kepercayaan yang 

diberikan kepada saya hingga saya sampai di tahap ini. 

2. Keluarga yang telah memberikan semangat dan dorongan selama proses 

pengerjaan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Ir. Irwan Wipranata, M.T. selaku dosen pembimbing utama yang 

banyak membantu memberikan  semangat, solusi, motivasi dan masukan 

untuk saya selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Dr.-Ing. I G. Oka S. Pribadi, M.M., M.Sc.. selaku dosen 

pembimbing  Tugas Akhir atas bimbingan dan bantuan selama 

penyusunan laporan. 

5. Bapak Suryono Herlambang, S.T., M.Sc. selaku Ketua Program Studi 

atas masukan dan nasihat selama penyusunan laporan. 

6. Ibu Ir. Sylvie Wirawati, M.T. selaku dosen pembimbing Akademik dan 

Koordinator Tugas akhir atas dukungan, bimbingan dan nasihat selama 

penyusunan laporan. 
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7. Bapak Ir. Parino Rahardjo, M.M., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan masukan dan nasihat dalam penyusunan pembuatan laporan 

Tugas Akhir. 

8. Ibu Ir. Priyendiswara, A.B., M.com. Bapak Ir. Liong Ju tjung, M.Sc. dan 

Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M. Si. Selaku dosen pembimbing mata kuliah 

Tugas Akhir. 

9. Seluruh dosen-dosen pengajar dan staff Program Studi Perencanaan 

Wilayah dan Kota Universitas Tarumanagara. 

10. Bapak Sofian Zainudin, Bapak Rudy Hariyanto dan Bapak Arif Mustofa 

selaku pengelola Mojosemi Forest Park yang telah memberi banyak 

bantuan dalam pengumpulan data-data untuk keperluan laporan Tugas 

Akhir. 

11. Seluruh tim kerja Mojosemi Forest Park yang telah membantu  dalam 

menyebarkan  kuisioner untuk pengunjung Mojosemi Forest Park. 

12. Ibu Indriana Agustin, SE  selaku staff BAPPEDA yang membantu untuk 

proses perijinan survey untuk laporan Tugas Akhir. 

13. Juntrisnawati Loi sebagai sahabat  yang selalu membantu dalam 

memberikan masukan dan nasihat serta  mengajarkan dalam pembuatan 

laporan perkuliahan dari awal hingga sampai saat ini. 

14. Robby Ongkowijoyo sebagai sahabat  yang membantu dalam penyebaran 

kuisioner serta membantu  menginstall software yang dibutuhkan untuk 

Laporan Tugas Akhir. 

15. Ayu Loi dan Ifhanna Puteri atas canda dan tawa serta semangat selama 

pengerjaan laporan Tugas Akhir.  

16. Teman-teman Planologi 2013 yang telah berbagi suka dan duka serta 

pengalaman-pengalaman yang dilewati bersama selama 4 tahun sampai 

pada tahap penyusunan Tugas Akhir ini. 

    Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih 

banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena 

itu penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat 

memperbaiki laporan tugas akhir ini. 
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    Akhir kata penulis berharap semoga laporan tugas akhir tentang 

Pengembangan Wisata Mojosemi Forest Park Dengan Konsep Ecotourism dapat 

memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca. 

 

 

Jakarta, 14 Juli 2017 

 

 

Ananda Surya Agung 
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“The best way to predict the future is to create it. 

Take every chance and drop every fear.  

The future is in our hand.” 
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