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PRAKATA 

 

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tulisan ini berupa tesis yang berjudul “ANALISIS 

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA (Studi 

Tentang Peran BPBD Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Desa 

Tangguh Bencana Di Desa Pandansari Kecamatan Ngantang)”. 
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penulis harapkan. Selain itu  dalam menyelesaikan penulisan tesis ini banyak suka 

dan duka serta kesulitan yang dihadapi, namun kesemuanya itu dapat teratasi 

berkat adanya bantuan, bimbingan, nasihat dan arahan serta saran yang sangat 

berharga bagi penulis yang diberikan oleh para pihak. 

Pada kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati ingin mengucapkan 
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5. Mochamad Cholifihani, MA., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Utama 

Tesis yang dengan sabar membimbing penulis, selalu memberi 

masukan dan selalu meluangkan waktunya untuk penulis berkonsultasi 

sehingga akhirnya tesis ini terselesaikan. 

6. Ir. Deddy S. Bratakusumah, BE., MURP., MSc., PhD., selaku dosen 

penguji dari awal seminar sampai terakhir sidang. Terimakasih pak 

atas waktu, koreksi dan masukkannya.  

7. Bapak Dr. MF. Arrozi Adhikara, S.E., Ak., M.Si., CA., selaku dosen 

penguji penulis dari seminar hasil sampai dengan sidang. Terima kasih 

atas masukannya guna kebaikan tesis penulis.   

8. Seluruh staf di Program Pasca Sarjana „mbak Indri (maap suka 

ngrempongin), mbak Ozi (maap karena selalu mendadak meminta 

apapun), dan mbak Rita (maap telat bayarnya) serta semua staf yang 

tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan tesis ini. 

9. Istriku tercinta “Nunik Setyaningsih, S.Sos” atas dukungan semangat, 

doa dan kadang marahmu yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini dengan penuh semangat. 
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mas Hari serta ponakanku yang “gemblung” (mas Pradhika) dan mbak 
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materiil serta doa kepada penulis. 

11. Abah Mayjend (Purn) Prof. Dr. Syamsul Maarif, M.Si yang banyak 

memberikan motivasi dan ilmu kebencanaan serta memfasilitasi 

praktek langsung dilapangan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

tesis ini dengan baik. 

12. Bapak Dr. Ir. Taufik Kartiko, M.Si dan Ibu Dra. Ratna Ayu Handayani 

yang telah mau membimbing, berdiskusi dan mau menjadi sosok orang 

tua kedua penulis di Jakarta selama ini, terima kasih banyak pak. 
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13. BPBD Kabupaten Malang, Kades dan perangkat Desa Pandansari 

Kecamatan Ngantang atas kesediannya menjadi obyek penelitian tesis 

penulis. 

14. Teman-teman MAP angkatan 2014, keluarga besar PMII Fisip Unej di 

Jakarta, Angsana Group (mbah Heri dan Arta Cs). 
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16. Dan semua pihak yang membantu penulis yang tidak dapat penulis 
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Akhir kata, penulis tiada henti mengucapkan puji syukur kepada Allah 

SWT yang telah memberikan kebaikan-Nya, semoga tesis ini bermanfaat dan 

berguna bagi lembaga Universitas Esa Unggul dan Universitas lainnya serta 

masyarakat luas.  
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