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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah 

melimpahkan Rahmatnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan 

pembuatan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Adapun Laporan Tugas Akhir 

ini merupakan persyaratan untuk Sarjana dalam mata kuliah di S1 Jurusan 

Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara 

Penelitian yang saya lakukan dalam laporan Tugas Akhir ini “Rencana 

Penataan Kawasan Wisata Pantai, Objek studi Pantai Tanah Merah, Kelurahan 

Tanjung Harapan, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Kalimantan Timur”.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sangat berterima kasih pada 

semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan mendukung baik secara 

langsung mapun tidak langsung sehingga dapat tersusunnya Tugas Akhir ini. 

Adapun pihak – pihak tersebut adalah: 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas tuntunan-Nya dalam 

memberikan jalan terbaik selama penyusunan tugas akhir ini. 

2. Orang tua, Ayah Decky Zulkurnain, S.H dan Mama Emy Sambo, 

S.E dan Opa Drs. Daniel Sambo yang selalu memberikan 

dukungan yang tidak bernilai baik selama masa kuliah dan 

pengerjaan tugas akhir ini. 

3. Ibu Ir. Slyvie Wirawati, MT selaku koordinator tugas akhir dan 

dosen penguji pada sidang akhir. 

4. Bapak Ir. Liong Ju Tjung, Msc selaku pembimbing utama yang 

telah membantu penulis dengan memberikan bantuan saran, 

petunjuk, masuk-masukan pada Tugas Akhir ini sehingga 

diselesaikan dengan baik. 

5. Bapak Ir. B. Irwan Wipranata, MT selaku pembimbing 

pendamping terima kasih atas dukungan, masukan saran dan kritik 

bagi penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis 

berterima kasih kepada Ir. B. Irwan Wipranata, MT yang telah 
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membantu, memberikan  motivasi selama masa perkuliahan dan 

terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Dr. Ing. Oka S. Pribadi, MM, Msc selaku dosen penguji 

yang memberikan kritik serta saran kepada penulis 

7. Bapak Suryono Herlambang, ST., Msc selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Kota dan Real Estat.  

8. Ibu Ir. Priyendiswara, M.Com selaku pembimbing akedemik yang  

telah memberikan kritik, saran dan motivasi yang membangun 

penulis menjadi lebih baik selama masa perkuliahan dan 

terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

9. Bapak Dr. Ir. Parino Rahardjo, MM selaku dosen  Program Studi 

Perencanaan Kota & Real Eastate yang memberikan kritik, saran 

dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

10. Mas Toto, Mas Warsito dan Mas Badi yang telah membantu 

selama masa perkuliahan dan penyelesaian Tugas Akhir ini. 

11. Pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Dinas 

Pariwisata, Bappeda,Cipta Karya dan Tata Ruang dan kantor 

Kecamatan Samboja dan Kelurahan Tanjung Harapan yang telah 

memberikan data-data dalam tugas akhir ini. 

12. Teman-teman satu angkatan 2011 terutama Rika Monika dan 

Shieldnando Halim yang banyak membantu selama masa 

perkuliahan 

13. Teman-teman seperjuangan Tugas Akhir angkatan 41 yang sudah 

saling membantu dan memberikan dukungan terutama Indra Banyo 

(2010), Arya, Christopher, Nico, Jalalus dan Ryan (2011) 

14. Muhammad Fatahillah yang telah menemani penulis dalam 

mencari data-data terkait dan menemanin penulis dalam melakukan 

survey, dan Servasius Nunu, ST yang telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 
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15. Teman-teman angkatan 2012 yang membantu penulis selama masa 

perkuliahan dan ruang  IMAPLANTA yang membawa banyak 

kenangan.  

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, terutama 

jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam laporan ini. Akhir kata besar harapan 

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

rekomendasi untuk laporan lain yang lebih baik. 
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