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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Alhamdulillahi rabbil’alamiin, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas 

segala kemudahan dan keajaiban yang diberikan kepada penulis, shalawat serta 

salam tidak lupa peneliti curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta 

keluarga dan para sahabatnya. Sehingga penelitian dengan judul “Analisis 

Spasial Dalam Rekontruksi Lahan Untuk Ekosistem Mangrove Melalui 

Perancangan Model Spasial Dinamis” yang berlokasi di Teluk Jakarta dapat 

selesai sesuai dengan harapan.  

Segenap usaha telah dikerahkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan 

penulis guna kesempurnaan penelitian ini. Adapun kondisi wilayah penelitian 

merupakan wilayah yang dinamis yang mengalami perubahan sepanjang waktu. 

Wilayah pesisir yang dinamis baik secara alami yang antara lain meliputi pasang 

surut, arus sepanjang pantai, arus tegak lurus pantai dan kenaikan muka air laut 

serta non alami seperti adanya pencemaran yang bersumber dari daerah hulu 

sungai baik oleh domestik maupun industri serta aktifitas manusia lainnya yang 

memberi dampak baik positif maupun negatif di wilayah tersebut. 

Tentunya tulisan ini masih jauh dari sempurna, meskipun segala usaha 

danupaya telah dicurahkan. Guna penyempurnaan tulisan yang lebih 

komprehensifdan sempurna, penulis memberikan kesempatan kepada berbagai 

pihak dalam rangka perbaikan tersebut. Akhir kata, penulis menyampaikan 

terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu selesainya penelitian 

ini. Semoga kandungan yang terdapat dalamtulisan ini dapat bermanfaat. 

 

      Terimakasih 

Penulis 

 

 

(Satria Meidian Saputra) 
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Ucapan Terimakasih 

 

1. Allah SWT yang dengan segala Rahmat-Nya penelitian ini selesai 

danberharap Ridho-Nya semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah 

tidaksaja bagi penulis akan tetapi juga bagi orang lain 

2. Keluarga Besar penulis khususnya Enyak, Babeh, Abang dan Adikku 

tercinta, yang telah memberikan banyak bantuan, semangat, kasih sayang 

serta doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak DR. Suprajaka, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir, atas 

kesediaan waktu dan tenaga yang banyak membantu penulis, terutama dalam 

membimbing dalam penyelesaian tugas akhir. 

4. Bapak Taufik Hidayatullah, selaku dosen yang banyak membantu dalam 

mengolah data. 

5. Ibu DR. Ir. Nofi Erni, MM., selaku Dekan Fakultas Teknik 

6. Bapak Ir. Darmawan L.C., MURP., MPA., Selaku Kepala Prodi 

Perencanaan Wilayah dan Kotadan juga sebagai dosen penguji I. 

7. Ibu Laili Fuji Widyawati, ST. MT., Selaku dosen penguji II, yang telah 

memberikan masukan mengenai teknik penulisan 

8. Seluruh dosen yang pernah mengajarkan penulis, serta seluruh jajaran staff 

Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul, terutama Om Ipung dan Ibu Wiwi 

yang telah banyak direpotkan oleh penulis dalam hal administrasi. 

9. Sahabat-sahabat PREDATOR yang selalu menjatuhkan semangat teman HA 

HA HA semoga kalian cepat nyusul, SEMANGAT!!! 

10. Rekan-rekan angkatan 2012, yang selalu merangkul dalam menyelesaikan 

tugas-tugas kuliah, terutama Ria Syam Selviawati dan Erni yang telah 

membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 

11. Firanty K.S yang selalu mendampingi, memotivasi dan memberikan 

semangat untuk menyelesaikan kuliah. 
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12. Semua Senior-senior penulis, terutama Ian Bashofi, Adi Jaya Putra dan 

Fransach Adi Putra atas saran dan bantuannya, semoga Ian Bashofi cepat 

nyusul Hahahaha :D 

13. Semua Junior-junior angkatan 2013 – 2015, terutama Seftiana Nabila Putri 

dan Alnurima Citra  yang banyak membantu, semoga kuliahnya lancar, biar 

cepet nyusul. 

14. Serta semua pihak yang telah membantu saya dalam melaksanakan dan  

menyelesaikan Tugas Akhir maupun kuliah yang tidak dapat saya sebutkan 

satu per-satu. 


