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HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam penilitian Tugas Akhir ini tema yang diambil adalah

berkaitan dengan permukiman. Berikut ini adalah beberapa kutipan

dari ayat Al Quran yang mencerminkan tentang Permukiman :

 ُ َوهللاَّ َجَعلَ  لَُكمْ  ِمنْ  بُیُوتُِكمْ  َسَكنًا
“Allah menjadikan bagimu rumah - rumahmu sebagai tempat tinggal”

(Al Nahl : 80)

یَْرفَعِ   ُ هللاَّ الَِّذینَ  آَمنُوا ِمْنُكمْ  وَ  الَِّذینَ  أُوتُوا اْلِعْلمَ  َدَرَجات
"Allah mengangkat derajat orang - orang yang beriman di antara

kalian serta orang - orang yang menuntut ilmu beberapa derajat”

(Al Mujadaah: 11)

 Persembahan

Tugas Akhir ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan

terimakasih kepada :

Kedua orang tua saya yaitu Almarhum Ayahanda Aryono Widodo dan

Ibunda Nunik Suwarni, yang selalu menjadi inspirasi dan semangat

dalam menyelesaikan proses pembelajaran ini. Terima kasih atas

kepercayaan yang selama ini telah beliau berikan untuk mendukung

keinginan saya meraih gelar sebagai sarjana.

Untuk kakak dan adik saya Mas Ganang Wisnu Wardana, dan Dek

Gadis Ayu Wardani yang selama ini telah menyayangi, selalu

mengingatkan dan selalu memberikan dukungan kepada saya.

Serta untuk teman - teman yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, terima kasih untuk semua motivasi, semangat, doa, waktu,

tenaga dan bantuannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Terima kasih untuk segala yang telah diberikan kepada saya

selama ini, dan suatu saat giliran saya yang akan berguna bagi

kalian semua.
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 Motto

“Setiap orang memiliki hak untuk sukses, dan kesusksesan

tersebut dapat diraih apabila kita dapat menyelesaikan dan

mempertanggungjawabkan semua kewajiban

yang dipercayakan kepada kita.....”
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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 dengan judul “KARAKTER RUANG KAWASAN

PERMUKIMAN NELAYAN DI TEPI SUNGAI SILUGONGGO” ini. Kami menyadari

bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan

dan dorongan berbagai pihak diantaranya :

1. Dr. Ir. H. Kartono Wibowo, MM, MT selaku Dekan Fakultas

Teknik Universitas Islam Sultan Agung.

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

Wilayah dan Kota Unissula sekaligus dosen pembimbing dalam

penyusunan laporan Tugas Akhir.

3. Agus Rochani, ST, MT selaku dosen pembimbing dalam penyusunan

laporan Tugas Akhir.

4. Staf pengajar Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah Kota

UNISSULA yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam

proses pembelajaran.

5. Staf BAP Fakultas Teknik atas bantuannya dalam membantu

urusan adminitrasi mata kuliah Tugas Akhir.

6. Orang tua beserta kakak dan adik saya yang telah memberikan

dukungan baik materiil maupun non material.

7. Pemerintah Kabupaten Pati, Kepala Desa Bendar dan Bajomulyo,

serta masyarakat sekitar yang telah memberikan bantuannya

kepada penyusun selama mengerjakan laporan ini.

8. Teman - teman 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, 2017

Penyusun
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