
KATA PENGANTAR 
 
 

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, segala puji baginya dan sanjungan hanya kita panjatkan akan 

kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada 

kita semua. Shalawat dan juga salam tidak lupa penulis panjatkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan segenap keluarganya, para sahabat, 

dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya sampai hari pembalasan. 

Puji, syukur yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada Allah 

S.W.T karena dengan Pertolongan dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir dengan judul  “ Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Lingkungan Kawasan Perumahan Nelayan Di Pulau Dompak Kota 

Tanjungpinang”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan 

tahap Strata-1 di Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Teknik, Universitas 

Pasundan Bandung.  

Berbagai proses telah dilalui oleh penulis selama penyelesaian tugas akhir 

ini. Hal tersebut tidak lepas dari bantuan, dukungan moril, waktu, motivasi serta 

doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :   

1. Bapak Supratignyo Aji, Ir., MT, selaku dosen pembimbing utama, terima 

kasih atas kesediaan dan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 

penulis dalam penulisan serta penyusunan laporan tugas akhir ini. 

2. Bapak Usup Soemantri, Dipl.Ing., selaku dosen co pembimbing tugas 

akhir, terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam penulisan serta penyusunan laporan studi 

pustaka dan tugas akhir ini; 

3. Bapak Ir.Jajan Rohjan, MT., dan Ibu Furi Sari Nurwulandari, ST.,MT., 

selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan mengarahkan 

penulis dalam penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini. 



4. Bapak Ir. Reza Martani Surdia, MT., selaku ketua Jurusan Teknik 

Planologi Universitas Pasundan sekaligus sebagai ketua siding 

pembahasan;  

5. Ibu Ir. Zulphiniar Priyandoko, MT., selaku dosen wali angkatan 2007 

Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan; 

6. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Teknik Planologi; 

7. Kedua Orang Tua, Kakak serta keponakan atas doa, semangat, dan 

dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. 

8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2007 di Jurusan Teknik 

Planologi.  

9. Semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung membantu 

penulis mempercepat penyelesaian laporan tugas akhir ini. Terima kasih 

atas segala dukungan, doa, bantuan dan motivasinya.  

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pihak lain pada umumnya. 
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