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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang

telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul : Identifikasi “ Tingkat

Kekumuhan dan Pola Penanganan Kawasan Kumuh Kelurahan Tanjung

Ketapang “ ini selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan. Adapun

Tujuan dari Penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi

persyaratan kurikulum Sarjana ( S1 ), Jurusan Perencanaan Wilayah dan

Kota Fakultas Teknik Universitas Esa Unggul.

Terselesaikannya Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari

dukungan moril, bantuan materil dan bimbingan berbagai pihak baik secara

langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat berjalan lancar sampai

selesai.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada

pihak – pihak yang disebutkan dibawah ini :

1. Allah SWT yang memberikan rahmat serta Karunia sebesar – besar-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Tugas Akhir

dengan sebaik-baiknya.

2. Keluraga tercinta khususnya Ibu ( Yulita ), Ayah ( Alm. Sukri Rahlan

) serta Saudara – Saudaraku, yang telah bersusah payah berjuang

dalam usaha maupun doanya, agar diberikan kemudahan serta

kelancaran oleh Allah SWT Dunia dan Akhirat.

3. Ibu Laili Fuji Widyawati. ST. MT selaku Kepala Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Esa Unggul sekaligus

Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran, kritik,
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nasehat, bimbingan, ilmu, arahan, perhatian, waktu, dukungan dan

motivasi serta kesabaran kepada penulis selama pengerjaan Tugas

Akhir.

4. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P. MBA selaku Rektor Universitas Esa

Unggul dan Ibu Dr. Ir. Nofi Erni, MM Selaku Dekan Fakultas Teknik

yang telah telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menyelesaikan jenjang Pendidikan Kesarjanaan.

5. Bapak Dr. Suprajaka selaku Dosen Penguji I dalam Tugas Akhir ini

yang telah memberikan ilmu, kritik, waktu dan saran kepada penulis

selama penyelesaian Tugas Akhir

6. Bapak Aditianata, ST. Msi selaku Dosen Penguji II yang telah

memberikan banyak ilmu, kritik dan saran selama penulis menjalani

masa perkuliahan.

7. Kepada para Dosen dan Pegawai Fakultas Teknik yang selalu

membantu dalam hal Administrasi serta arahan kepada penulis dalam

penelitian Tugas Akhir.

8. Kepada Dinas Pekerjaan Umum yang telah memberikan informasi

mengenai Cipta Karya tentang Permukiman Kumuh di Kabupaten

Bangka Selatan

9. Kepada Badan Pusat Statistik ( BPS ), yang telah membantu banyak

dalam pelengkapan data – data analisis Tugas Akhir yang penulis

butuhkan.

10. Kepada Lurah serta Staf Kelurahan Tanjung Ketapang Toboali yang

memberikan izin dan informasi kepada penulis tentang Kawasan

Kumuh di Kelurahan Tanjung Ketapang.
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11. Kepada Special Thanks to Rika Mariana Fitria yang sudah banyak

memberikan kesabaran, semangat, juga perhatian selama ini dan

terima kasih juga untuk Doanya...

12. Terima Kasih kepada Widya Wulandari “ Bray ” teman satu

bimbingan yang telah banyak membantu pemikiran serta semangat

dalam penyusunan Tugas Akhir.

13. Kepada Teman – Teman Seperjuangan Perencanaan Wilayah dan

Kota 2012, Terima Kasih atas Kerjasama serta kenangan dan

keceriaan kita bersama.

14. Kepada Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu –

persatu, terima kasih atas seluruh motivasi, dukungan, doa dan

bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis

selama ini.

Seluruh dari usaha, doa, kritik, saran serta dukungan  sangat

diharapkan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini guna penyempurnaan dan

hasil kualitas Tugas Akhir yang baik, karena penulis sadar dalam penulisan

Tugas Akhir ini masih banyak tedapat kelemahan dan kekurangannya.

Semoga Rahmat serta Karunia Allah SWT dapat membalas

kebaikan dan dilimpahkan keberkahan serta anugrah yang terindah bagi kita

semua. Amin

Wassalamu’alaikum Wr.wb

Jakarta, 29 Agustus 2016

Penulis ,

Syauriansyah


