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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 : Beda ruang beda waktu, beda keyakinan beda pola

pikir manusia, tapi jangan membuat kita kaku

dengan kehidupan.

Persembahan :Tugas akhir ini saya persembahkan untuk

kedua orang tua dan adik-adik saya yang

selalu mendoakan saya, dan untuk semua

yang telah membantu saya dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya maka kami dapat

menyelesaikan laporan Tugas Akhir “Pergeseran Nilai

Ruang Permukiman Tradisional Wolio di Kelurahan Melai

Kota Baubau” ini. Adapun tujuan penyusunan laporan ini
adalah untuk memenuhi syarat mata kuliah TUGAS AKHIR.

Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan rasa

terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan TUGAS

AKHIR ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan

berbagai pihak diantaranya :

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang selalu

melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya.

2. Ayah saya Badaruddin Ambai, S.KM yang telah

memberikan dukungan finansial, semangat dan doa,

serta Ibu Saya Nurma Zaidi atas doa, dan

motivasinya.

3. Bapak Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM. MT selaku

Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan

Agung, Semarang.

4. Bapak Ir. Mohammad Agung Ridhlo, MT selaku Ketua

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

5. Ibu Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku Sekertaris

Jurusan dan pengampu Tugas Akhir sekaligus Dosen

penguji mata kuliah Tugas Akhir.

6. Ibu Dr. Jamilla Kautsary, ST. MT selaku Dosen

Pembimbing I. Yang dengan sabar, tekun, tulus dan
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iklas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan

bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir

7. Ibu Dr. Hj. Mila Karmilah, ST. MT selaku dosen

pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk

bimbingan, yang sangat berarti bagi penulis

sehingga laporan penelitian ini dapat

terselesaikan.

8. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, BAP, dan Staf

Perpustakaan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah

dan Kota yang secara langsung maupun tidak

langsung membantu penulis.

9. Saudara – saudaraku Nur Hisbulwathni Ambai,

Muhammad Rizal Ambai dan Yanto Setiardi yang

selalu memberikan semangat, dorongan dan doa

kepada penulis. Teruntuk Hamli, ST yang tidak

pernah bosan memberi motivasi dan semangat serta

banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir

ini.

10. Bapak Razinuddin, Mujazi, Imran Kudus, Abdul

Munafi, Zaidi, Mustafa, Hasmin dan Ibu Sitti

Sarinah sebagai narasumber yang telah memberikan

informasi tentang permukiman tradisional Wolio.

11. Teman-teman seangkatan Planologi 2012 terima kasih

atas dukungannya berupa ide dan kontribusinya

dalam penyusunan laporan ini.
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Penulis menyadari bahwa di dalam laporan ini masih

banyak kekuarangan. Untuk itu, kritik dan saran yang

membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan

laporan ini. Penulis berharap semoga laporan ini dapat

berguna bagi kita semua.

Semarang, September 2016

Penyusun
Nur Amalia Ambai
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