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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari 

lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu 

(juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari 

sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur“ (Q.S. An-Nahl 

:14). 

Motto : Man Saaro ‘Alla Darbi Washola (Siapa yang jalan di 

jalur-Nya akan sampai) 

Persembahan : 

Tugas akhir ini saya persembahkan sebagai ungkapan 

rasa terimakasih kepada: 

 Allah SWT yang selalu melimpahakan Rahmat dan 

Hidayahnya. 

 Ayahku yang selalu memberikan Do’a, kasih sayang, 

semangat, dan dukungan dalam setiap langkahku. 

 Ibuku yang senantiasa menyemangati dan mendo’akanku 

dalam segala hal. 

 Kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan 

semangat dan dukungannya. 

 Dan semua pihak yang telah membantu saya untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 



 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 

berkat rahmat dan hidayah-Nya maka saya dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir “Karakteristik Minapolitan di Kawasan Pesisir 

Kecamatan Tinanggea Kebupaten Konawe Selatan” 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 ini 

tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak 

diantaranya : 

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

Teknik Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 

2. Dr. Al’ Aswad, ST. MT selaku Ketua Program Studi 

Perencanaan Wilayah dan Kota. 

3. Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT selaku Sekretaris Program Studi 

dan pengampu Tugas Akhir serta selaku Dosen Pembimbing I 

Yang dengan sabar, tekun, tulus dan iklas meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran dan bimbingan selama 

penyusunan Tugas Akhir. 

4. Ardiana Yuli Puspitasari, ST. MT selaku dosen pembimbing 

II yang telah memberikan waktu untuk bimbingan, yang 

sangat berarti sehingga laporan penelitian ini dapat 

terselesaikan, serta memberikan motivasi, bantuan, 

arahan dan dukungan. 

5. Ir. Mohamad Agung Ridlo, MT selaku dosen penguji yang 

telah memberikan masukan, keritik serta sarannya yang 

sangat membangun. 

6. Dr. Jamilla Kautsary, ST. MT selaku dosen yang telah 

membantu meminjamkan monitor sehingga laporan penelitian 

ini dapat terselesaikan. 



 
 

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

Perpustakaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 

yang secara langsung maupun tidak langsung membantu 

penulis.  

8. Ayah saya Alm. Hartono yang telah memberikan dukungan 

finansial, semangat, doa, dan kasih sayangnya walaupun 

Allah tidak mengizinkan Bapak untuk melihat saya hingga 

tamat dari perkuliahan dan menjadi sarjana, serta Ibu 

saya Haryanti yang tak henti-hentinya selalu mendoakan, 

dan memberikan motivasi, dukungan, semangat, dan kasih 

sayangnya. 

9. Kakakku Rido Nurjaya dan Adikku Dinar Liana yang dengan 

sabar menemani dan mengantar saat survey lapangan, serta 

Adikku Cindy Astarita dan Sapta Primalia yang selalu 

saya rindukan dan saya sayangi.  

10. Teman-teman seangkatan Planologi 2012 terimakasih atas 

semuanya. Terimakasih kepada teman serumah selama di 

Semarang, Wa Ode Sitti Khasanah Ramli, Ayu Rizkiyani, ST 

dan Wa Ode Sitti Jurianti Aswad, ST atas semangat, 

persahabatan, persaudaraannya, serta dukungannya, 

temanku dari kecil Rateni yang telah mau menemani saya 

survey lapangan, teman-teman serta orang tua yang sudah 

banyak membantu saya dalam beberapa hal selama di 

Semarang Anggia IS, Syefira SA, Mb Ade, Mb Ulya, Mb 

Surya, dan para clien makeup hijab yang telah 

mempercayai saya sebagai MUA kalian, serta semua orang 

yang telah banyak membantu dan berkontribusi terhadap 

saya selama saya di Semarang semoga kita semua berada 

didalam lindungan Allah dan tetap sukses dengan rezeki 

masing-masing Aamiin. 

11. Semua pihak yang telah membatu menyelesaikan Tugas Akhir 

ini.  



 
 

 

Penulis menyadari bahwa di dalam laporan ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis perlukan demi kesempurnaan laporan ini. Penulis 

berharap semoga laporan ini dapat berguna bagi kita semua dan 

semoga Allah melimpahkan rahmat serta Ridho-Nya kepada kita 

semua Aamiin. 

 

Semarang,3 April 2017 
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