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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kajian 

Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau” sebagai persyarakat 

untuk menyelesaikan studi di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, 

Universitas Brawijaya. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidap dapat diselesaikan tanpa bantuan 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada  

1. Allah SWT atas segala karunia, rezeki dan kelancaraan dalam melewati setiap 

proses dalam kehidupan hingga saat ini.  

2. Orang tua Bapak Suwanto, Mama Jariah, Kakak Enny Harviyanti, ST., MT, 

Muhammad Arisa, ST, Nenek Masliah dan Keponakan Muhammad Shaleh 

Fardan terima kasih atas doa, cinta, perhatian dan dukungan semangat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. 

3. Ibu Nindya Sari, ST., MT dan Bapak Aris Subagiyo, ST., MT  selaku dasen 

pembimbing yang selalu bersedia memberikan masukan, arahan dan bimbingan 

dalam setiap tahap penulisan tugas akhir. 

4. Bapak Dimas Wisnu Adrianto, ST., MT., M.Env.Man selaku dosen penguji I 

yang berkenan memberikan masukan dan saran dalam proses penyempurnaan 

tugas akhir. 

5. Ibu Dian Dinanti, ST., MT selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen 

penguji II yang telah memberikan motivasi akademik sejak awal semester dan 

memberikan masukan serta saran dalam proses penyempurnaan tugas akhir. 

6. Pemerintah Kabupaten Malinau dan Masyarakat Perbatasan Kabupaten Malinau 

yang telah memberikan izin dan bersedia memberikan data-data serta informasi 

untuk penelitian ini. 

7. Sahabat terbaik sepanjang masa. Aninda Disi Utami, Mita Lestari, Zita 

Setyaningrum, Lovita Febri Darmayani, Yusrina Farahiyah dan Joko Priyono 

yang selalu ada baik suka maupun duka, mau diajak bertukar fikiran, selalu mau 

diajak makan dan begadang, bersedia mendengarkan keluh kesah, memberikan 

motivasi penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir. Thank’s for everything 

guys.  :) 
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8. Penghuni Kertosari 7. Dhira, Alfa, Nigita dan Rani yang selalu setia 

memberikan dukungan konyol disaat penulis mengalami kendala dan 

mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan tugas akhir. 

9. Tim perbatasan Rini dan Reivandy yang senasib seperjuangan membawa nama 

perbatasan masing-masing. Selalu memberikan motivasi dan saling berbagi 

pengetahuan dan akhirnya kita bisa lulus dengan memperkenalkan kawasan 

perbatasan ke PWK. 

10.  Teman-teman PWK FT-UB angkatan 2010, teman seperjuangan Studio 

Perencanaan Desa Lebakjabung Kabupaten Mojokerto, Studio Perencanaan Kota 

Kotagede Jogjakarta, Studio Perencanaan Transportasi Ajibarang Kabupaten 

Banyumas dan Studio Perencanaan Wilayah Pangkep Sulawesi Selatan dan 

teman-teman yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Terima kasih telah menjadi 

teman seperjuangan dan bertukar fikiran dalam menyelesaikan tugas akhir. 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaa sekaligus menjadi bahan 

acuan untuk penelitian lebih lanjut 
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