
 

 

i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan studi Strata-1 di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, 

Universitas Brawijaya. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, petunjuk, 

dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian tugas akhir ini, 

oleh karena itu tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Wisnu Sasongko, ST., MT selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

2. Ibu Kartika Eka Sari, ST., MT selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

3. Bapak Dr. Ir. Abdul Wahid Hasyim, MSP selaku dosen penguji I yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

4. dan Ibu Wulan Dwi Purnamasari, ST., MT selaku dosen penguji II yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan penelitian ini. 

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh. Ansorullah dan Ibu Husnul Horriyah serta adik 

penulis Lila Nur Amalia Putri yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya 

serta tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada penulis. 

6. Pemerintah Kabupaten Sumenep yang meliputi BPS Kabupaten Sumenep, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Sumenep, Dinas Perizinan Kabupaten Sumenep, Dinas Pertanian Kabupaten 

Sumenep, Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep, Kantor 

Kecamatan Kota Sumenep, Kantor Desa di Kecamatan Kota Sumenep, serta Kelompok 

Tani di Kecamatan Kota Sumenep yang telah memberikan informasi dan data untuk 

penelitian. 

7. Sahabat penulis dari madura yang selalu memberikan bantuan dan dukungan dalam 

penyelesaian skripsi ini, yaitu Akhmad Harits, Adan Pradana, Bagus Taufik Rahman dan 

Ikbal Hadi Wijaya.  
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8. Teman-teman PWK 2012 dan seluruh pihak yang telah memberikan informasi dan 

dukungan baik fisik dan non fisik untuk kelancaran penelitian ini.    

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 

penulis membutuhkan kritik dan saran pembaca yang membangun demi kesempurnaan dalam 

penulisan berikutnya. Pada akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak.  

 

Malang, 12 Januari 2017   
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