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Kata Pengantar 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan 

hikmah-Nya dalam penyusunan laporan tugas akhir  ini yang berjudul Rencana 

Penataan Kawasan Wisata Bahari Pantai (Objek studi : Kawasan Pantai Angsana 

Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan) dapat 

terselesaikan dengan baik. Adapun Hasil akhir dari studi ini adalah usulan 

masterplan kawasan wisata bahari Pantai Angsana Diharapkan hasil studi ini 

dapat dikembangkan dan di implementasikan sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan. 

Dalam proses laporan awal tugas akhir ini, tentunya mengalami kendala 

ataupun masalah. Namun adanya bantuan, bimbingan, kerjasama, dukungan, dan 

motivasi dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunianya penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

2. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan semangat dan dorongan 

sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

 

3. Bapak Suryono Herlambang, ST. M.Sc., selaku Ketua Jurusan Teknik 

Perencanaan Wilayah Kota dan Real Estate dan selaku Dosen Penguji Tugas 

Akhir, atas pemberian ide topik tugas akhir ini dan selama penulisan tugas 

akhir ini yang selalu memberi saran masukan serta kritikan yang berguna 

sampai penyelesaian tugas akhir ini. 

 

4. Ibu Ir. Sylvie Wirawati, MT, selaku Koordinator Tugas Akhir, terima kasih 

atas dukungan, masukan, saran dan kritik dalam tugas akhir ini. 

 

5. Bapak Ir. Parino Rahardjo, MSc selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas 

pemberian ide dalam menentukan tujuan agar menjadi lebih menarik untuk 

dibahas. 

 

6. Ir. Priyendiswara AB, M.Com selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih 

atas dukungan, masukan, saran dan kritik dalam tugas akhir ini. 
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7. Bapak Dr. Ir. Bambang Deliyanto, MSi selaku Dosen Penguji Tugas Akhir 

terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kritik dalam tugas akhir ini. 

 

8. Seluruh dosen jurusan Planologi yang selalu memberikan semangat 

dukungan, masukan, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini. 

 

9. Terima kasih kepada BSC Team yang selalu membantu dalam proses 

penyelesain laporan Tugas Akhir ini.  

 

10. Teman – teman sesama planologi yang telah berbagi suka dan duka selama 

perjalanan proses Tugas Akhir.  

Dalam penulisan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih ada terdapat 

kekurangan di sana – sini karena  Untuk itu, saran dan kritik yang membangun 

dari pembaca sangat diharapkan. Akhir kata dengan segala ketulusan dan 

kerendahan hati semoga laporan awal tugas akhir ini dapat bermanfaat dan 

berguna bagi berbagai pihak yang membaca.  Terima Kasih. 

 

Jakarta, 15 Juli 2016 
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