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Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang diajukan oleh

Sdr. llham, Ph.D", dengan judul: Kernitraan sebagai strategi pengembangan pariwisata dan

industri hospitaliti, adalah benar karya yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesunEguhnya, tanpa ada paksaan dari siapapun iuga

untuk dapat d ipergu nakan sebagaimana rnestinya.

Makassar, 07 November 2017
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