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MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah SWT untuk 

manusia dan manusia diberi tanggung jawab melindungi serta 

melestarikannya. Dalam ilmu perencanaan wilayah dan penataan 

kota harus dapat mengimplementasikan dan melakukan upaya untuk 

menanggapi fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas manusia 

dan bukan melakukan kerusakan di bumi, karena Allah SWT 

menciptkan bumi dengan sebaik-baiknya, seperti yang tertuang 

dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 2:(11-12) : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah 

berbuat kerusakan di bumi!” Mereka Menjawab, “Sesungguhnya kami 

justru orang-orang yang melakukan perbaikan”(QS:Al-Baqarah;11). 

Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi 

mereka tidak menyadarinya (QS:Al-Baqarah;12). 
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Motto 

 

 Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 

beserta orang- -Baqarah: 153). 

 Jadikan Ridho  Allah SWT sebagai  pelengkap  kehidupanmu di dunia dan 

Akhirat, tuntutlah ilmu dengan niat semata-mata karna Allah SWT. 

 Muliahkanlah orang tuamu sebagaimana mereka membesarkanmu dan 

mendidikmu menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. 

 

 
Persembahan 

Bismillahirrohmanirrahim. Karya ini saya persembahkan dengan ucapan terima 

kasih dan semoga Allah SWT selalu menjaga dan meridhoi, kepada : 

 

 Orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan semangat 

serta perjuangannya menafkahi saya selama ini. 

 Keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan.  

 Bapak dan Ibu Dosen atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah 

diberikan kepada saya. 

 Teman-teman seperjuangan atas segala bantuan dan kerjasamanya. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assallammu’allaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan 

Semesta alam dan pecipta alam semesta yang senantiasa 

melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Aktivitas 

Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Hutan Mangrove Di Desa 

Kedungkelor Kabupaten Tegal” Laporan ini disusun sebagai syarat 

untuk menyelesaikan studi sarjana pada Jurusan Perencanan 

Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Pada kesempatan ini, penulis bermaksud menyampaikan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, 

memotivasi serta membimbing dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

kepada : 

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D Selaku Dekan Fakultas 

Teknik Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ir. Hj. Eppy Yiliani, MT. selaku Ketua Jurusan  

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

3. Agus Rochani ST. MT. dan Dr. Hj. Hermin Poedjiastoeti 

Ssi., Msi. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama bimbingan 

sampai sidang dilaksanakan serta perbaikan laporan ini. 

4. Seluruh dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 

Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan. 

5. Orang tua tercinta, Doa tebaik untuk Bapak yang telah 

berjuang mendidik saya semasa hidupnya (Almarhum 

Rasyidin) dan ibu yang selalu memberikan dukungan, 
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motivasi, dan kasih sayang, kakak dan adik tersayang, 

serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan 

dukungan baik material maupun spiritual sehingga segala 

hambatan dapat dilalui dengan lancar.  

6. BAP Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah membantu dalam hal kelengkapan 

administrasi. 

7. Seluruh staff perpustakaan pusat, Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 

8. Pemerintah Kabupaten Tegal, Masyrakat Desa dan Kelompok 

POKMASWAS Jitu Desa Kedungkelor, Kabupaten Tegal 

9. Rekan seperjuangan  Planologi 2012. 

10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih telah membantu dalam penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat. Amin. 

Wassallammu’allaikum Wr. Wb. 

 

Semarang,    September 2018 
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