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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahwata’ala atas rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pengaruh 

Pembangunan Bendungan Tugu Terhadap Alih Guna Lahan Desa Nglinggis, Kecamatan 

Tugu, Kabupaten Trenggalek” yang disusun sebagai salah satu syarat wajib kelulusan studi 

strata-1 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:  

1. Orangtua peneliti, Bapak Jakaria dan Ibu Martini yang telah menjadi motivasi bagi 

peneliti untuk terus tetap bergerak dalam pengerjaan tugas akhir. 

2. Bapak Dr. Ir. Abdul Wahid Hasyim, MSP dan Bapak Dr. Ir. Surjono, MTP selaku 

dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam pengerjaan tugas akhir 

ini agar hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat menjadi penelitian yang 

bermafaat bagi orang lain yang membutuhkannya. 

3. Bapak Dr. Eng. Fadly Usman, ST., MT dan Ibu Ir. Ismu Rini Dwi Ari, MT., Ph.D 

selaku dosen penguji yang telah mengajarkan peneliti agar tetap bergerak dalam 

proses pengerjaan tugas akhir dan memberikan pelajaran berharga dalam proses 

pengerjaan tugas akhir yang dapat dimanfaatkan untuk kedepannya setelah melewati 

masa perkuliahan. 

4. Nidyaul Elya yang telah memotivasi peneliti agar terus mengerjakan tugas akhir ini 

hingga akhir. 

5. Bapak Didik Suyanto selaku Sekretaris Desa yang telah membantu saya dalam proses 

survei, beserta para Bapak RW di Desa Nglinggis atas keramahannya menyambut 

peneliti yang tidak seberapa ini. 

6. Riatno, Harits, Miko dan Putu yang telah rela jauh – jauh berangkat dari Malang 

menuju Trenggalek untuk membantu saya survei, dan terkhusus keluarga Riatno 

yang telah menyediakan tempat untuk tinggal selama di Trenggalek. 

7. Teman – teman “sustain berdikari” (Aldy, Andrew, Arthur, Berdhi, Harits, Meiko, 

Merry, Puji, Putu) yang telah mengajak peneliti untuk mengerjakan tugas akhir 

malam – malam di fakultas pertanian. 

8. Teman-teman PWK FT-UB 2013 yang telah memiliki ruang tersendiri dalam hidup 

saya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. 



ii 

Tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap masukan 

dan saran dari berbagai pihak agar terciptanya penelitian yang lebih baik dimasa mendatang. 

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak pihak.  

 

Malang,   Januari 2018 
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