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KATA PENGANTAR 
 
 

 
Bissilahirrahmanirrahiim 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
 

Dengan kesabaran dan kesungguhan untuk mewujudkan impian yang hampir 

tidak terwujud, akhirnya suatu buah pemikiran yang memerlukan tanggung jawab dapat 

diwujudkan. Melalui sebuah penulisan laporan Proyek  Akhir yang berjudul “Identifikasi 

Alih Fungsi Lahan Sawah Teknis Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Tata 

Ruang di Kawasan Pantai Utara Jawa Barat ”. Dengan segala keterbatasan kemampuan 

yang kami miliki,  kami menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dalam perwujudannya yang merupakan karunia 

dan nikmat yang besar, hanya doa dan rasa syukur sebagai ungkapan yang dapat 

dipanjatkan kehadirat illahi robbi Allah Maha Kuasa. 

Dengan segala kerendahan dan ketulusan dari hati yang paling dalam atas segala 

bantuan dan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada kami, dalam 

meluangkan waktu dan memberikan motivasi yang tiada henti. Penulis mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga kepada :    

1. Kedua orang tua kami, atas doa, cinta kasih dan pengorbanan yang tulus semoga 

mereka diberikan kekuatan dan kebahagian bagi kami. 

2. Bapak Supratignyo Aji, Ir., MT, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak 

mencurahkan ilmunya dan memotivasi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir.   

3. Bapak Dr. Firmansyah, Ir., MT, Selaku Co-Pembimbing 1 yang telah memberikan 

masukan yang sangat berarti dan selalu memberi semangat dalam penyelesaian 

Proyek  Akhir ini. 

4. Bapak (Alm) Iif Syarifudin, Ir., M.si, Selaku Co-Pembimbing 2 yang telah 

memberikan masukan yang sangat berarti dan selalu memberi semangat dalam 

penyelesaian Proyek  Akhir ini. 

5. Bapak Ari Djatmiko, Ir., MT, selaku Ketua Jurusan yang telah membantu dan 

memberikan dorongan kepada kami dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini. 

6. Bapak Reza M. Surdia , Ir., MT, selaku Sekretaris Jurusan yang telah membantu dan 

memberikan dorongan kepada kami dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini. 

7. Bapak dan Ibu staff dosen Teknik Planologi yang telah menyampaikan berbagai 

ilmu dan pengetahuannya. 
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8. Bapak dan Ibu Staff dan Karyawan Jurusan Teknik Planologi, terima kasih atas 

bantuan dan kerjasamanya selama ini. 

9. Teman-teman PL terutama PL’ 97, PL’98, terima kasih atas dukungan selama ini 

semoga pertemanan kita tidak sampai disini dan kepada sahabat kami Ayi Mulyana, 

semoga mendapatkan berkah & pertolongan dari Allah SWT dalam menjalankan 

kehidupan kedepannya.  

10. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis berharap semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan 

mendapat imbalan yang setimpal, Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

 Bandung,  Desember  2009 

 

Tim Penulis  

 

 
 


