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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala 
atas segala rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan proyek akhir ini dengan 
judul “Penentuan Arahan Pengembangan Ekonomi Kewilayahan Kabupaten Pekalongan” 
dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju 
ke jalan yang terang benderang hingga saat ini. Dalam penyusunan laporan proyek akhir ini, tidak 
sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis meukungan, serta bimbingan dari berbagai 
pihak, sehingga kendala yang penulis hadapi mampu terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, 
penulis menyampaikan terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua, saudara, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat, cinta, 
kasih sayang, inspirasi, motivasi, dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
proyek akhir ini dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro. 
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si., selaku Dekan Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. 
4. Ibu Khristiana Dwi Astuti, S.T., M.T., selaku Ketua Ketua Program Studi Diploma III 

Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Vokasi 2019, Universitas Diponegoro. 
5. Ibu Ir. Retno Susanti, M.T., selaku dosen wali penulis yang selalu memberi pengarahan 

kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Diploma III Perencanaan Wilayah dan Kota 
Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. 

6. Bapak Samsul Ma’rif, S.P., M.T selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasihat, 
bimbingan dengan baik, masukan-masukan agar penulis dapat menyelesaikan proyek akhir 
dengan baik dan benar. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang selalu memberikan ilmu, materi, bimbingan dengan baik 
selama perkuliahan sehingga penulis mendapat ilmu yang bermanfaat. 

8. Keluarga Diploma III PWK 2016, selaku teman-teman seperjuangan angkatan penulis yang 
telah berjuang mengejar cita-cita dan impian bersama.  

9. Sahabat dan kerabat penulis, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu, atas kontribusi pemikiran atau penyediaan data dalam penyusunan laporan proyek 
akhir ini. 

Harapanya, laporan proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa 
masih banyak kekurangan dari penyusunan laporan akhir ini, dengan besar hati penulis 
memohon maaf sebesar-besarnya, serta menerima semua kritik dan saran dari pembaca untuk 
diperbaiki di masa mendatang. Demikian penulis sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Semarang,28 Mei 2019  
 Penulis 
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