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PRAKATA  

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur alhamdulillah penulis persembahkan semata-mata pada Allah 

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pelestarian 

Permukiman Tradisional di Desa Adat Sukawana, Kecamatan Kintamani, 

Kabupaten Bangli ” ini tepat waktunya. Laporan ini disusun sebagai Tugas Akhir 

pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas 

Islam Bandung, Tahun Akademik 2015/2016.  

Penulis berharap Laporan ini dapat memberi manfaat pada kita semua, 

khususnya pada mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Tanpa 

adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis belum tentu mampu 

untuk menyelesaikan laporan  ini.  Oleh karena itu, dengan tulus hati penulis haturkan 

terimakasih pada: 

1) Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya; 

2) Kepada Kedua Orang Tua saya; Ayah Steve Wignall dan Ibu Miskanik S.Pd., 

M.Pd.i yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam hal moril maupun 

materi.  

3) Bapak Ivan Chofyan, Ir., MT. selaku Koordinator Tugas Akhir. 

4) Ibu Dr. Hilwati Hindersah, Ir., MURP. selaku dosen pembimbing  Tugas Akhir atas 

arahan dan bimbingan selama proses penyusunan laporan ini. 

5) Dosen Wali Ibu Dr. Yulia Asyawati., ST., M.Si yang selalu memberikan dukungan 

dan semangat; 

6) Untuk bapak Ketua Adat, Desa Adat Sukawana dan Bapak Sekretaris Desa Adat 

Sukawana yang telah memberikan informasi dan mempermudah penulis dalam 

pengambilan data 

7) Untuk Semua Kakak-kakak saya yang telah mendukung dan memberi semangat 

serta motivasi dalam mengerjakan Tugas Akhir  

8) Untuk teman-teman tersayang Risya, Rossy, Merry, Olfi, Isma, Arni yang telah 

memberikan dukungan, semangat serta arahan dalam penulisan Tugas Akhir  

9) Ginan, Reza, ILham (aad), Aga yang telah membantu membuat peta dan siteplan 
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10) Untuk teman-teman main Galang, Evi, Tiara, Risyda, Enggar, yang sama-sama 

berjuang dan saling memberi motivasi  

11) Rekan-rekan Angkatan Planologi 2011 seperjuangan 

12) Seluruh staf dan administrasi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang selalu 

memberikan informasi akademik; dan  

13) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan.  Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat 

membangun demi kesempurnaan laporan ini dan laporan-laporan berikutnya sangat 

penulis hargai. Akhirnya harapan penulis semoga laporan ini bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya bagi penulis sendiri. 

Atas segala bantuannya, semoga amal baik yang telah diberikan mendapat 

balasan dari Allah SWT dan rahmat dari-NYA. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Bandung,  11 Februari 2016 

 

 

Penyusun 
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