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Motto  

TO BE NUMBER ONE, YOU NEED TO TRAINE LIKE YOU’RE NUMBER TWO. 

Persembahan 

Tugas akhir ini saya persembahkan sebagai ungkapan 

rasa syukur dan terimakasih kepada : 

Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda H. Joko Triyono, 

SE., MSi., dan Ibunda saya Agnes, SPd., yang tanpa lelah 

membesarkan dan memberikan kasih sayang yang tak ternilai 

harganya serta doa yang tiada henti menyertai perjuangan dan 

jerih payah saya selama menempuh kuliah disini untuk menjadi 

seorang sarja Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Kakak pertama saya Vivi Astriani, SE dan Suaminya Ari 

Novianto, SE serta anaknya Arviza Alifiandra Pratama. Kakak 

kedua saya Hesty Ayu Wardani SIP, dan Suaminya Arfi Ajudia 

SIP. 

Terima kasih atas dukungan semangat, doa serta 

nasihat-nasihat yang kalian berikan dan tentunya dukungan 

materil buat saya selama disini. Terima kasih yang sebesar-

besarnya. Ye..sekarang dedek juga sarjana, berarti bukan 

anak kecil lagi dong ya dedek. “hahaha” 

ُ َجعََل لَُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم َسَكنًا َوَجعََل لَُكْم ِمْن ُجلُوِد األْنعَاِم بُيُوتًا تَْستَِخفُّونََها يَْوَم ظَ  ْعنُِكمْ َواَّلله  

َوَمتَاًعا إِلَى ِحين   َويَْوَم إِقَاَمتُِكْم َوِمْن أَْصَوافَِها َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا  

Artinya : 

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat 

tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-

kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan 

(membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim 

dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu 

kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu 

pakai) sampai waktu (tertentu).(QS: An-Nahl Ayat: 80) 

http://quran-terjemah.org/an-nahl/80.html
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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 penyususn, sehingga penyusun 

dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir / Skripsi dengan 

judul “Permukiman Tradisional Tionghoa” dengan studi kasus 

di Kota Singkawang, Kalimantan Barat ini dengan baik. 

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. Bapak Ir.Mohammad Agung Ridlo, MT. selaku Ketua 

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik 

Universitas Islam Sultan Agung. 

2. Ir.Hj.Eppy Yuliani selaku dosen pengampu mata kuliah 

Tugas Akhir sekaligus sebagai dosen pembahas dalam 

laporan Tugas Akhir ini. 

3. Dr. Mila Karmilah, ST, MT. Sebagai dosen pembimbing 

yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan 

serta bimbingannya dalam penyusunan laporan ini. 

4. Dr. Jamilla Kautsary, ST, MT. Sebagai dosen pembimbing 

yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan arahan 

serta bimbingannya dalam penyusunan laporan ini. 

5. Staff Pengajar Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Kota 

(Agus Rochani,ST,MT, Al’Aswad, ST,MT, Ardiana Yuli 

Puspitasari, ST, MT, Ir. Tjoek Suroso Hadi, MT.) 

terima kasih atas semua ilmu yang kalian berikan 

kepada saya selama proses pembelajaran. “terima kasih 

semua dosen-dosenku”. 

6. Buat kedua orang tua saya H. Joko Triyono, SE, M.Si 

dan Agnes, SPd yang selalu mendukung baik secara doa 
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maupun material, terima kasih yang sebesar-besarnya 

saya ucapkan “I Love You Ma, Pa” 

7. Buat kakak saya Vivi Astriani, SE dan Ari Novianto, SE 

beserta putranya Arviza Alifiandra Pratama atas semua 

semangat serta dorongan yang telah diberikan selama 

ini. 

8. Buat kakak saya Hesty Ayu Wardani, SIP dan Arfhi 

Ajudia, SIP beserta putranya Arkandra Bramasta Ajudia 

atas semua semangat serta dorongan yang telah 

diberikan selama ini. 

9. Pemerintah Kota Singkawang. 

10. Masyarakat kota Singkawang terima kasih atas bantuan 

yang telah diberikan. 

11. Teman-teman dekat saya Riyan, Risal, Rora dan Mia yang 

selalu mendukung dan menyemangati saya. Terutama Mia 

yang selalu mau dikerjain dan digangguin ketika saya 

jenuh akan Tugas Akhir ini. 

12. Dan Teman-teman Planologi 2012. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

penyusun mengharapkan saran dan masukan yang bermanfaat dari 

pembaca bagi perbaikan laporan ini. Penyusun berharap 

laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak dan teman-

teman yang membacanya. Amin. 

 

Semarang, 21 September 2016 

Penyusun, 

 

 

 

TRIES ANJAR SARI 
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