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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, 

hidayah, serta kemudahan yang tiada henti diberikan-Nya kepada penyusun, 

sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Dusun Jemblung 

Kecamatan Karangkobar” dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga 

dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan 

yang terang benderang. Penyusunan Laporan ini tentu tidak terlepas dari bantuan 

dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selain mengucap terima kasih 

yang tulus kepada Allah SWT, dengan tulus penyusun juga mengucapkan terima 

kasih kepada:  

1. Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku Dekan FakultasTeknik Unissula.  

2. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah 

dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.  

3. Ardiana Yuli Puspitasari, ST, MT selaku dosen pengampu mata kuliah Tugas 

Akhir dan pembimbing Tugas Akhir 

4. Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran dalam memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyusun 

laporan ini.  

5. Kepada Dosen-Dosen Prodi Perencanaan Wilayah, Fakultas Teknik Unissula 

yang telah memberikan ilmu saat masa belajar mengajar.  

6. BAP Fakultas Teknik UNISSULA yang sudah memberikan pelayanan 

administrasi dengan baik.  

7. Kepada Dinas PU TARU Kabupaten Demak dan Pengunjung Taman Kali 

Tuntang Lama yang telah membantu saya dalam tahap survey di tempat 

penelitian  

8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman Planologi Angkatan 2015 

atas semangat dan dukunganya.  

9. Keluarga besar sebagai dasar motivator semangat saya dalam menyusun 

laporan ini, terimakasih atas motivasi dan dukungannya.  



v 

 

10. Terimkasih selalu untuk sahabat Genggong ku Novia Rizky Susilo dan Siti 

Rahmah Daniyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk hal 

positif dalam mengerjakan tugas akhir ini.  

11. Terimakasih banyak untuk keluarga Waljam 5 yang telah menjadi sahabat dan 

keluarga dari masuk teknik hingga seterusnya dan selalu memberikan semangat 

dalam proses mengerjakan tugas akhir ini. 

12. Terimakasih juga kepada Bintang Miko Anwar yang menemani kegiatan survei 

dan memberikan dukungan dalam tugas akhir ini. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan masukan 

yang bermanfaat dari pembaca untuk perbaikan laporan ini. Penyusun berharap 

laporan ini dapat bermanfaat bagi Berbagai pihak dan temanteman yang 

membacanya. Aamiin. 

 

Semarang, September 2019 

 

Penulis  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

رِب ِ هّلِب ِِْمسِب  ِ َنِمْحسِب ِ َنْمحَّ

  َ ْْب دّب  َّّ ََّب  دَب  َّّ  

“barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan”. 

َّْمَّْنرَسْب  َّنِرْب دََمسْب  َّدَّ ُِ َّ َّْ ََّ َّنِرْب   بب مَّْنرَسْب  َّْ َْب  ِِع َِّ    َّدَِّدَّدَب يَّبَِّ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan Menambah (nikmat) 

kepadamu.” (Q.S. Ibrahim 7) 

لَّب ََّ  ََِْ َّ رْب رَّْحَ ِْ وِب  َْ َِّ رْب ََّّْحََّيَب لَّب َِّدَلَب   ببِ هَلِب  ِْ وِب  َْ َِّ َْب َِّلَب ِ هَلِب  َْ َّْب ِْ َّْ  ِْ مَّرَِِنَ

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur”(QS. Yusuf : 87) 

َّْمَّْنرَسْب  َّنِرْب دََمسْب  َّدَّ ُِ َّ َّْ ََّ َّنِرْب   بب مَّْنرَسْب  َّْ َْب  ِِع َِّ   َّدَِّدَّدَب يَّبَِّ

 “Bersabarlah kamu dan kuatkkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga 

dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”(QS. Al Imraan : 200) 

 

Kupersembahkan Tugas Akhir ini untuk :  

1. Allah SWT atas berkah rahmat yang telah dilimpahkan. 

2. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Sudirno dan Ibu Nurjanah yang selalu 

memberikan doa, nasehat, kasih sayang dan support bagi penulis. 

3. Bapak Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT dan Ibu Ardiana Yuli Puspitasari, ST, 

MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, 

masukan dan nasihat selama masa asistensi dengan sabar. 

4. Teman-teman angkatan 2015 yang selalu memberikan dukungan dan masukan 

kepada penulis sehingga menjadikan kekuatan tersendiri bagi penulis untuk 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir. Terima kasih telah mewarnai masa 

perkuliahan yang tidak lepas dari suka dan duka yang pernah dilalui dan 

dirasakan bersama. 


