
PERUBAHAN POLA PERMUKIMAN MASYARAKAT NELAYAN DESA LORA, 

KECAMATAN MATAOLEO, KABUPATEN BOMBANA 

 

 
Untuk Memenuhi Mata Kuliah 

TUGAS AKHIR 

TPN – 486P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH : 

FITRI DWI PRITA 

31201200444 

 

 

 

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  

SEMARANG 

2018 

  



  



  



  



MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

“Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar 

gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) dan kami turunkan 

dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air 

itu negeri (tanah) yang mati, agar kami memberi minum dengan air 

itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan 

manusia yang banyak“. (Q.S. Al-Furqan : 48-49). 

 

Motto : Allah tidak membebani seseorang melaikan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia medapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang di 

kerjakannya.  

 

Persembahan :  Tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua 

orang tua, kakak dan adik-adik saya yang selalu mendoakan saya, 

dan untuk semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini.  

 

  



KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir dengan judul “Perubahan Pola Permukiman Masyarakat Nelayan 

Suku Moronene Desa Lora”. Penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas 

dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan saya 

selaku peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Teknik Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., PhD. 

2. Terimakasih kepada Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku 

koordinator Tugas Akhir.  

3. Ir. Mohammad Agung Ridlo, MT dan ibu Dr. Hj. Mila 

Karmilah, ST., MT sebagai dosen pembimbing sekaligus 

dosen yang telah memberikan bimbingan materi dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

4. Agus Rochani ST., MT selaku dosen penguji Tugas Akhir. 

5. Buat teman-teman seangkatan Planologi 2012-2013 yang 

bersedia memberikan dukungan maupun semangat.  

6. Yang terpenting dan tak terlupakan kedua orang tuaku 

yang telah memberikan dukungan materil maupun non 

materil dan menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan 

Tugas Akhir. 

7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan 

ini.  

Penyusun menyadari sebagai seorang mahasiswa laporan ini 

pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, maka dari itu 

kritik dan saran yang membangun dapat diterima. Harapan penyusun 

laporan ini adalah semoga laporan ini bermanfaat bagi semua 

pihak yang memerlukannya. Amin  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Semarang,  Maret  2018 

Penyusun 


