
ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berkat dan

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul

Studi Pengembangan Pariwisata Pulau Belitung (Studi Kasus: Pulau Belitung,

Provinsi Kep. Bangka Belitung) dengan baik. Penulisan tugas akhir ini bertujuan

untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Teknik pada Program Studi

Perencanaan Wilayah dan Kota-Real Estat.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari banyak mengalami

hambatan. Namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak maka hambatan-

hambatan tersebut dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr-Ing Jo Santoso selaku

pembimbing utama, Ibu Ir. Sylvie Wirawati, M.T. dan Bapak Ir. B. Irwan

Wipranata, M.T. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama menyusun tugas

akhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna oleh

karena itu penulis membuka pintu bagi kritik dan saran untuk menyempurnakan

laporan tugas akhir ini.

Jakarta, 14 Juli 2015

Indri Islami
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LEMBAR PERSEMBAHAN

Selesainya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah

memberikan dukungannya terus menerus. Penulis ingin mengucapkan terima

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan

tugas akhir ini:

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas tuntunan-Nya dalam memberikan jalan

terbaik selama penyusunan tugas akhir ini.

2. Mama, Abah, Bang Ija, Bang Aan, dan Ayu, yang telah memberikan

dukungan yang tidak ternilai baik selama masa kuliah dan pengerjaan tugas

akhir ini.

3. Dr-Ing Jo Santoso, selaku pembimbing utama yang telah membantu penulis

dengan memberikan bantuan saran, petunjuk, masukan-masukan pada tugas

akhir sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

4. Ir. Sylvie Wirawati, MT selaku pembimbing pendamping yang telah

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Ir. B. Irwan Wipranata, MT selaku pembimbing yang telah memberikan

bimbingan dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Ir.Priyendiswara A.B, M.Com, Ir. B. Irwan Wipranata, MT dan DR Ir.

Bambang Deliyanto M.Si, selaku penguji yang telah memberikan bantuan-

bantuannya selama pengerjaan tugas akhir ini.

7. Mas Totok, Mas Badi, dan Mas Warsito yang telah membantu selama masa

perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.

8. Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur

yang telah memberikan data-data dalam tugas akhir ini

9. Pengusaha dan wisatawan di Pulau Belitung yang telah membantu dalam

melakukan survey.

10. Sahabat-sahabat tersayang Socialite ‘The Jones’ Devy Sonia, Nurul, Divia, Ka

Nindya, Ka Rianni, Ka Anissa, Ka Cai, yang selalu memberikan dukungan

selama kuliah.
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11. Sahabat-sahabat Tasip 6 Megi, Nicky, Meicello, Ci Dewi, Fransisca, dan

Debbie yang memberikan dukungan dalam pengerjaan tugas akhir

12. Jessica Sutedjo, Rika Monika, dan Shieldnando Halim yang telah menjadi

bagian penting selama masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini.

13. Teman-teman plano lainnya yang telah memberikan dukungan selama

pengerjaan tugas akhir.

14. Dan pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
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