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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, taufik 

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul “Analisis Ekonomi 

Spasial untuk Sektor Basis dan Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2016”. Tersusunnya laporan ini tentu tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan 

bantuan secara materiil dan moril, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Yhoni Nur Hamidi dan Ibu Endang Sri Sri Sulistiyani 

yang telah memberikan doa, dukungan dan semangatnya, sehingga bisa diberi 

kemudahan dan kelancaran dalam melewati segala proses; 

2. Bapak Pangi, S.T, M.T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan 

dan bimbingannya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan akhir ini dengan 

baik; 

3. Ibu Sri Rahayu, S.Si, M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada penulis 

4. Bapak Samsul Ma’rif, S.P, M.T selaku koordinator panitia proyek akhir dan ketua 

Program Studi Diploma III Perencanaan Wilayah dan Kota Departemen Sipil dan 

Perencanaan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro; 

5. Bapak Widjanarko, S.T, M.T selaku koordinator panitia kerja praktik Program Studi 

Diploma III Perencanaan Wilayah dan Kota Departemen Sipil dan Perencanaan 

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro; 

6. Seluruh dosen dan staff pengajar Program Studi Diploma III Perencanaan Wilayah 

dan Kota Departemen Sipil dan Perencanaan Sekolah Vokasi Universitas 

Diponegoro; 

7. Kedua temanku tercinta Tochyan Aziz dan Laras Safira yang selalu memberikan 

dukungan dan semangatnya serta selalu menemani saat suka maupun duka; 

8. Diplan 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangatnya; 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek akhir dengan baik 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata 

sempurna dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, segala nasehat, kritik dan saran dari 

pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membaca laporan ini. Semoga bermanfaat. 
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