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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur, karena berkat rahmat-Nyalah penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir berjudul “Arahan Pengembangan Kawasan 

Perbatasan untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Sampang dan 

Kabupaten Bangkalan” ini tepat pada waktunya, dalam rangka untuk memenuhi 

tugas mata kuliah tugas akhir pada semester VIII (delapan), Jurusan Perencanaan 

Wilayah dan Kota FT-UB Malang. 

Dalam proses penyelesaian laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 

beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas segala nikmat yang selalu diberikan kepadaku, 

2. Umi, Mas Amir (kakak), Dodon (adik) dan semua keluarga tercinta atas doa, 

dukungan, kesempatan serta kepercayaan yang telah diberikan kepadaku 

untuk menempuh jalan ini, kakak dan adikku atas semangat dan motivasi 

yang selalu kalian berikan, 

3. Ibu Nindya Sari, ST.,MT selaku dosen Pengampu mata kuliah tugas akhir, 

serta selaku dosen Penguji 1 atas segala ilmu, bimbingan dan arahan yang 

telah diberikan selama penyusunan laporan,  

4. Bapak Ir. Tunjung Wijayanto Suharso, MSP selaku dosen Pembimbing 1, 

atas segala ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama 

penyusunan laporan, 

5. Bapak Gunawan Prayitno, SP.,MT selaku dosen Pembimbing 2, atas segala 

ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama penyusunan 

laporan,  

6. Bapak Dimas Wisnu Adrianto, ST., MT., M. Env. Man selaku dosen 

Penguji 2, atas segala arahan, kritik membangun dan saran yang telah 

diberikan,  

7. Seluruh Dinas dan Badan terkait di Kabupaten Sampang dan Kabupaten 

Bangkalan atas data yang telah diberikan, 

8. Masyarakat di Kecamatan Jrengik, Sreseh, Blega dan Modung atas 

sambutan hangat dan informasi dalam mendukung penelitian ini.  
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9. Mas-Q yang tak lelah memberikan semangat, saran, pemikiran, dan 

perhatian selama hampir 8 bulan ini.  

10. Seluruh teman-teman jurusan perencanaan wilayah dan kota angkatan 2006 

yang telah memberi semangat, bantuan data, dorongan dalam penyelesaian 

laporan tugas akhir ini. 

11. Seluruh teman kos Kertosentono 143 Malang tanpa terkecuali yang selalu 

memberikan semangat, doa dan dorongan dalam penyelesaian laporan tugas 

akhir ini. 

 

Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Laporan 

ini pun jauh dari sempurna sehingga penulis mohon maaf sebesar-besarnya 

apabila laporan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. 

 

 

 

      

Agustus, 2010 

 

Penulis 


