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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Penyusunan 

Tugas Akhir dengan judul “Penataan Kawasan Mangrove di Muaragembong 

dengan Konsep Ecotourism” bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan dalam jenjang Strata I Universitas Tarumanagara. Dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, serta tidak lepas dari 

kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian 

yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis, 

namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat serta kerjasama dari berbagai pihak, 

khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan 

baik.  

 Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna sehingga 

penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Selanjutnya, 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai 

pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan 

banyak terima kasih kepada: 

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia, 

2. Kedua orang tua, dan kedua adik saya, yang selalu mendukung dan 

memberi semangat setiap apa yang penulis kerjakan, 

3. Bapak Ir. B. Irwan Wipranata, M.T., dan Bapak Ir. Liong Ju Tjung, MSc 

selaku dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping 

mata kuliah Tugas Akhir 

4. Ibu Ir. Sylvie Wirawati, M.T., Ir. Priyandiswara, A.B., M.com. Bapak Dr. 

–Ing I G. Oka S. Pribadi M., M.Sc., S. Herlambang, S.T., M.Sc., Ir. Parino 

Rahardjo, M.M., dan Dr. Ir. Bambang Deliyant, M. Si. selaku tim dosen 

pembimbing mata kuliah Tugas Akhir 

5. Seluruh dosen Perencanaan Wilayah Kota Universitas Tarumanagara yang 

telah memberikan ilmunya kepada penulis selama melakukan kegiatan 

perkuliahan, 
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6. Rizky Adhadian P. yang telah membantu, memberikan motivasi, sharing 

ilmu dan bersama-sama berjuang dalam melakukan penyusunan Tugas 

Akhir.   

7. Teman-teman Planologi angkatan 2012 yang senantiasa saling 

memberikan motivasi dalam melakukan penulisan Tugas Akhir dan 

berbagi kebersamaan selama kuliah. 

8. Keluarga besar IMAPLANTA 

9. Dan semua pihak yang selalu menemani, memberikan semangat, saran dan 

kritikan kepada penulis.  

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, terutama 

jika ada kesalahan dan kekurangan dalam laporan Tugas Akhir ini. Besar harapan 

saya agar laporan ini dapat berguna di kemudian hari dan dapat menjadi 

rekomendasi untuk laporan lain yang lebih baik. 

 

Jakarta, 18 Juli 2016  

 

 

Intan Nurul Fajriah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


