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KATA  PENGANTAR

 Alhamdulillah puji syukur, terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis

panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Terhadap Produktivitas Rumah Tangga Miskin Berpotensi di Kabupaten

Pasuruan (Studi Kasus : Di Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten

Pasuruan”

Tanpa banyaknya pihak yang memberikan motivasi, skripsi ini tidak

akan terselesaikan, terutama buat Papa dan Mama yang banyak ngasi

dorongan, nasehat, do’a, dan bantuan baik moril maupun materiil. Terimakasih

banyak sekali untuk semuanya. Dan buat Mas Pi’il,terimakasih sudah bantu

cari data, buat happi yang sudah nemenin bimbingan karena ga’  nyangka dosen

pembimbing kita sama, dan buat temen-temen kosan  sunan kalijaga 16 yang

udah minjemin printer Edi, Singgih dan Angga..

 Penulis juga sampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ghozali Maski, SE., MS. selaku Ketua Jurusan Ekonomi

Pembangunan.

2. Ibu Sri Mulyaningsih, SE., M.Sp., selaku sekretaris jurusan Ekonomi

Pembangunan.
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3. Bapak Prof. Dr. Maryunani, SE., MS., selaku dosen Pembimbing yang

dengan baik dan sabar mengarahkan dan membimbing dalam

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak.

4. Bapak Devanto SP., SE., M.Si., MA., Ph.D., dan Ibu Multifiah, SE., MS.,

selaku dosen penguji, yang telah memberi masukan terhadap skripsi

ini.

5. Segenap karyawan/karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi

Universitas Brawijaya yang telah membantu kelancaran apapun dalam

proses skripsi ini.

Dengan senang hati, banyak temen-temen yang oKe banget mau

membantu dalam proses skripsi ini dari awal sampe selesei dan sampe

akhirnya lulus juga, Temen-temen IESPqu,  Pepi, Arlin, Liling, Dian, Ely, Risma,

Happy, Ariza, Om Agus, Bang Sing, Dwi, you all the best lah, tengkyu ya. Buat

My Darling Sonia thanks ya sudah sabar nungguin aku pulang dari kampus dan

nemenin ngetik skripsi.

Buat saudara-saudara aku kiki, aqsyal dan keluarga besar Tegal Lik

Olip, OmYusuf, Om Ujang serta Keluarga Bekasi Bang Acep. Akhirnya aku

selesai juga lho.
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Dan buat semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara

langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan banyak terimakasih. Semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, Desember 2008

        Penulis


