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LEMBAR PERSEMBAHAN 

 

 

“ .... Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(Q.S Mujaadilah 58:11) 

ِذيَن آَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَس ُحوا فِي اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ الل هُ لَُكْم ۖ يَا أَيَُّها ال  

َوإِذَا قِيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَْرفَعِ الل هُ ال ِذيَن آَمنُوا ِمْنُكْم َوال ِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم 

 دََرَجاٍت ۚ َوالل هُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِير  

 

"Ikatlah ilmu dengan tulisan"  (HR. at-Thabrani dan Hakim dari 

Abdullah bin Amr) 

 

Cinta dan Kasih sayang mengiringi setiap langkah yang kujalani 

Senyum dan doa mengiringi setiap keputusan yang kubuat 

Bapak dan Ibu tercinta.. Terimakasih atas segalanya... 

 

 

 

                                                                                   Karya ini kupersembahkan untuk Allah SWT                                    

                                                                        Untuk kedua orang tuaku tercinta 

Untuk  suami tercinta yang selalu  mendukung 

Untuk anak-anakku tersayang 

                                                                       Untuk keluarga dan orang-orang disekelilingku 

                                                           Semoga karya ini bermanfaat & menjadi ladang amal bagiku 

                                                                                     Dan orang-orang yang membacanya...Amin amin ya 

Robbal alamin. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya maka laporan Tugas 

Akhir dengan judul “POLA PELAYANAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN 

WADUK GAJAHMUNGKUR” ini dapat diseleseikan tepat pada waktunya. 

Adapun tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk 

memenuhi syarat mata kuliah Tugas Akhir. Pada kesempatan kali 

ini diucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas 

dari bantuan dan dorongan berbagai pihak diantaranya : 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D. selaku Dekan Fakultas 

Teknik 

2. Dr. Al’ Aswad, ST, MT sebagai Ketua Jurusan Teknik 

Perencanaan Wilayah dan Kota (S1) dan dosen pembimbing 

Laporan Tugas Akhir; 

3. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT sebagai Sekretaris Jurusan Teknik 

Perencanaan Wilayah dan Kota (S1), dosen wali, dan dosen 

pembimbing Laporan Tugas Akhir; 

4. Staf BAP Fakultas Teknik atas bantuannya dalam membantu 

urusan administrasi mata kuliah Tugas Akhir; 

5. Orang Tua Saya yang telah memberikan dukungan baik materiil 

maupun non materiil; 

6. Teman-teman Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota atas 

dukungan dan kontribusinya  dalam penyusunan laporan ini; 

 Kami menyadari bahwa di dalam laporan ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

kami perlukan demi kesempurnaan laporan ini. Kami berharap 

semoga laporan ini dapat berguna bagi kita semua. 

Semarang, Maret 2018 

Penyusun 

 


