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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

Hidayah-Nya serta kekuatan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Kebijakan Pembangunan Kawasan Pergudangan 

(Studi Pada Analisis Perumusan Kebijakan Penentuan Titik 

Pembangunan Kawasan Pergudangan di Kota Tarakan)”, yang 

diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 

Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 

Malang. 

 Kota Tarakan mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 10 

tahun terakhir. Letak geografis yang strategis menenmpatkan kota tarakan 

memiliki keunggulan dalam perdagangan dan transportasi (baik dalam 

konteks pergerakan barang dan orang). Keunggulan ini kemudian dijadikan 

dasar perjuangan untuk membangun kota tarakan dengan visi ‘Sebagai Kota 

pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang berbudaya, sehat, adil, sejahtera 

dan berkelanjutan’ yang kemudian dibingkai dengan jargon ‘Tarakan, The 

New Singgapore’. Impian ini tidaklah berlebihan mengingat tarakan 

memiliki banyak kesamaan dengan Singgapore sebagai salah satu negara 

yang maju di kawasan asia. Untuk mendukung semua itu, kota tarakan perlu 

mengembangkan sektor perdagangan sebagai tulang punggung 

perekonomian daerahnya kedepan.  

 Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum 

mencapai kesempurnaan baik dari segi penyampaian materi maupun 

penuturan bahasanya. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, 

peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

1.  Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 

2.  Bapak Dr Mujiburrahman Khoirul Muluk MSi selaku Ketua 

Jurusan Ilmu Administrasi Publik. 
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3.  Bapak DR. Mardiyono, MPA selaku dosen pembimbing yang telah 

sabar dan ikhlas memberi bimbingan serta masukan dalam proses 

penyelesaian skripsi. Tidak hanya selaku dosen pembimbing dalam 

skripsi, beliau juga telah banyak memberikan masukan mengenai 

langkah-langkah yang harus penulis ambil kedepannya. 

4.  Bapak Drs. Abdullah Sa’id MSi selaku dosen pembimbing yang 

telah sabar dan ikhlas memberi bimbingan serta masukan dalam 

proses penyelesaian skripsi. Tidak hanya sebagai pembimbing 

skripsi beliau adalah inspirator, motivator dan motor penggerak 

bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5.    Bapak Drs Nasib MAP, Kepala Disperindagkopin Kota Tarakan 

atas pengarahan dan kemudahan selama proses penelitian di 

Disperindagkopin Kota Tarakan 

6.    Alyas Prantama Bsc Kepala Bidang Investasi Disperindagkopin 

Kota Tarakan yang terlah dengan sabar dan sistematis dalam 

menceriterakan proses dari perumusan kebijakan kawasan 

pergudangan di kota tarakan.  

7.    Ibu Dra. Sekretaris Disperindagkopin Kota Tarakan, yang banyak 

memberikan data dan gambaran bagaimana perkembangan profile 

usaha di Kota Tarakan 

8. Pihak-Pihak lain yang tidak bisa disebutkan. 

Skripsi ini adalah sebuah bentuk perhatian yang mendalam dari 

peneliti terhadap pentingya pemerintah daerah dalam melakukan 

ekstensifikasi atas potensi daerah diluar resources yang tidak dapat 

diperbaharui, yang pada akhirnya berujung pada kesejahteraan 

masyarakat. Semoga skripsi ini, minimal bisa dijadikan sebagai bahan 

kajian untuk referensi kebijakan yang serupa kedepan, mengingat iklim 

persaingan antar wilayah atau daerah semakin ketat seiring perjalanan 

UU 32 Tahun 2004. 

  Malang, Agustus 2009 

                

      Penulis  


