
KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skrip- 

si in i.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memperlengkapi syarat sya- 

rat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan 

pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Dalam Skripsi ini penulis memilih judul :

"AKIBAT AKIBAT SAMPINGAN DARI PELAKSANAAN KEPPRES 14 TAHUN - 

1979, KEPPRES 14A TAHUN 1980 SERTA KEPPRES 18 TAHUN 1981 DI 

JAWA TIMUR."

Sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam tujuan peme

rataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha melalui Keppres 

14 tahun 1979, Keppres 14A tahun 1980 dan Keppres 18 tahun 1981 yang 

cukup membawa hasil yang positif namun nampaknya terjadi juga akibat 

akibat sampingan yang timbul setelah dilaksanakannya Keppres Keppres 

tersebut.

Untuk ini kiranya perlu diadakan suatu tinjauan yang mendasar untuk 

mengurangi atau menghilangkan akibat akibat sampingan yang terjad i.

Penulisan Skripsi ini didasarkan dan disesuaikan dengan ke- 

nyataan kenyataan yang terjadi khususnya di Jawa Timur.

Penul is menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dan tidak akan luput dari kekurangan, oleh karenanya maka diharapkan 

adanya nasehat dan k ritik  yang membangun demi kesempurnaannya.

Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih
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dan penghargaan setinggi tingginya kepada :

1. Bapak Drs.ec. P.G. Swamba yang telah memberikan bimbingan 

dalam penyusunan Skripsi in i.

2. Bapak R. Santoso, Kepala Bagian Pengendalian Bappeda Tingkat

I Jawa Timur.

3. Bapak Ir .  Budi Rahardja, Direktur PT Cipta Sarana Marga 

Surabaya.

4. Bapak Bapak Oosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 

yang selama ini telah mengasuh penulis.

5. Rekan rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 

yang telah membantu dengan diskusi diskusi dan selalu membe

rikan dorongan moril sehingga terselesaikannya Skripsi in i. 

Akhimya penulis percaya bahwa Skripsi yang sederhana ini

dapat berguna bagi pihak pihak yang berkepentingan dan atas segala 

kekurangannya penulis mohon maaf yang sebesar besarnya.

Surabaya* Mei 1982.

penulis.
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