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(Ir. Hadi Setiawan) (Ir.Ahmad Saifudin,M.MT) 

Mengetahui : I',. 

" 

,Ket~a J'u.plEiJap Teknik Arsitektur,FTSP,UII 
'" .......
 

~.i . <:f7!".: ' 
.. ,~~~/ 

...... i> j;:\(,,:\.'. /:{ . 
....r:,: :;',t~~<.<W~ryono RaharJo, M.Arch) 

., ;:<;~;~~;;~:;.~;:.;.::;::'" i i 

,. 
------~ 



·~-~--~ 

MOTTO
 

"	 Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui 
bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika diantaramu ada seratus orang 
yang sabar niscaya mereka akan mengalahkan dua ratus orang, danjika 
diantaramu ada seribli orang (yang sabar), niscaya nereka dapat 
mengalahkan dua ribu orang dengan seijin Allah. Dan Allah beserta 
orang-orang yang sabar". (A1-Anfaal 66) 

" Tuntutlah i1mu dan belajarlah (untuk i1mu) ketenangan dan kehonnatan 
.diri dan bersikaplah rendah bati kepada orang yang mengajar kamu ". 
(Hr. Athabrani) 
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Untuk: 

Mimih dan Bapak tercinta atas doamu sepaqjang malam.
 
Yayu Tati dan ~Ias Blrin aias dukungan segalanya.
 

Kakakku: Yayu Nani, Yayu Nining (aim), Mas Maman,
 
adikku: Endang, dan Lili tersayang atas doa dan kebersamaannya.
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KATA PENGANTAR
 

Assalamu'alai1cum wr.wb 

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kehadirat 

Allah SWT tempat memohon petunjuk dan pertolongan hidup dan 

mati, permohonan doa dan ibadah, akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna 

menempuh studio akhir pada Jurusan Teknik lu:sitektur, 

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam 

Indonesia. 

Skripsi dengan judul Taman Rekreasi Alam Pantai Pantai Ujung 

Negoro Kabupaten Batang, yang membicarakan mengenai pengembangan 

wisata unggulan dan integrasi wisata religius dengan wisata 

pantai, dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak. 

Rarena itu diucapakan banyak terima kasih atas sumbangan 

pikiran, kebijaksanaan, waktu dan tenaga yang berupa 

bantuan moril maupun materiil serta bimbingan pengetahuan 

khususnya kepada yang terhormat : 

1. Boptdc Ir. Htuli Seti4Wtlll selaku dosen pembimbing utama dan 

Bopak Ir. Ahmod Sufudin, M.MT selaku dosen pemimbing 

pembantu yang telah membimbing dengan penuh kesabaran 

dan pengertian selama penulisan skripsi ini. 
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2.	 Bapllk Ir. W"zryono Rahtujo, MArch selaku Ketua Jurusan Teknik 

Arsitektur, FTSP, UII, yang telah memberi ijin untuk 

mendapatakan data untuk memperkuat penulisan skripsi 

ini. 

3.	 Bapak dan Ibu tercinta yang selalu meberi dorongan dan 

doanya. 

4.	 Kepada semua rekan seperjuangan yang telah membantu 

dan memberi semangat untuk tetap maju dan tabah. 

Menginsyafi kodrat manusia dengan segala kelebihan dan 

kekurangan, serta keterbatasan penguasaan ilmu, dan 

menyadari akan segala kesalahan interpretasi dalam 

penulisan, namun dalam skripsi ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat. Semoga 

skripsi ini ~enjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua. 

Amiin. 

Wassalamu'alaikum wr.wb. 

Yogyakarta, Februari 1995
 

Penulis
 

Tatang Sontani 
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