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KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kasih karunia dan kekuatan yang berikan Tuhan Yesus 

Kristus kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Analisis Dampak Kerusakan Pesisir Terhadap Kegiatan Masyarakat 

Pesisir di Kecamatan Mauk” sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk 

mencapai gelar Sarjana Teknik Perencaan Wilayah dan Kota, pada Fakultas 

Teknik Universitas Esa Unggul Jakarta. 

Tugas Akhir ini merupakan gambaran praktikan dalam mengaplikasikan 

ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama berada di perkuliahan. Dalam penulisan 

tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu hingga tugas akhir ini dapat 

penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada: 

1. Aditianata ST., M.Si selaku pembimbing 1 dan Ir. Sugihartoyo, M. E selaku 

pembimbing 2, atas bimbingan yang telah diberikan dalam menyelesaikan 

tugas akhir; 

2. Ir. Darmawan L Cahya. MURP, MPA selaku penguji 1 dan Laili Fuji 

Widyawati, S.T, M.T selaku penguji 2 atas masukan kepada penulis dalam 

penyempurnaan tugas akhir; 

3. Laili Fuji Widyawati, S.T, M.T selaku Ketua Prodi Perencanaan Wilayah 

dan Kota atas arahan kepada penulis dalam penyempurnaan tugas akhir; 

4. DR. Ir. Nofi Erni, MM., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Esa 

Unggul; 

5. Seluruh dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota serta staff Fakultas 

Teknik Om Ipung yang telah membantu penulis dalam hal administrasi; 

6. Kedua Orang tua dan adik yang selalu memberikan support, doa dan 

bantuan materi dalam menyelesaikan proses tugas akhir. 

7. Nur Elize Aviliawiasy yang membantu survey dan meminta data. 

8. Ayu Kartika sebagai teman dalam satu bimbingan, satu nasib dan satu 

perjuangan selama mengerjakan tugas akhir. 



9. Fajar Nugraha Putra, Baskoro, Saro Sungha, Prasti dan Doni yang sudah 

memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir.   

10. Planologi 2013 yang sudah memberikan dukungan sekaligus masalah dalam 

menyelesaikan tugas akhir. 

11. Keluarga besar UPSA-EU yang telah memberikan pengalaman 

berorganisasi dan memberikan banyak ilmu bermanfaat bagi penulis; 

12. Keluarga besar Planologi Universitas Esa Unggul serta seluruh pihak yang 

telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.  

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun 

sumber inspirasi, bagi para pembaca. 
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