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MOTTO 

 

َ َواتَُّقوا َوَرابِطُوا َوصَابُِروا اْصبُِروا آَمُنوا الَِّذينََ َأيَُّها َيا  ّللاََّ

 ُتْفِلحُون َلَعلَّكُمَْ

 

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah 

kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu 

beruntung “. (Surah Al-Imran Ayat 200) 

 

 “ jangan putus asa untuk terus berusaha, berdoa, sabar 

dan husnudzan terhadap Allah SWT agar kemenangan pada diri 

kita “  
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rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir dengan tepat waktu sehingga dapat memenuhi tugas mata 

kuliah Tugas Akhir. Dengan selesainya laporan Tugas Akhir ini tidak 

terlepas dari bantuan semua pihak. Sehingga pada kesempatan ini 

penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah mmbantu dalam proses penyelesaian laporan ini, yaitu : 
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dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan dukungan 
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Kluwut, serta Komunitas Nelayan yang tidak bisa disebutkan satu-
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Penyusun menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini jauh dari 

kesempurnaan. maka dari itu, penyusun mengharap kritik dan saran 

yang bersifat membangun. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak dan pembaca secara umum dan secara 

khusus untu mahasiswa adek tingkat yang membutuhkan khususnya 

mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung. 
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