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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Dengan kesabaran dan kesungguhan untuk mewujudkan impian yang 

hampir tidak terwujud, akhirnya suatu buah pemikiran yang memerlukan 

tanggungjawab dapat diwujudkan. Dengan tersusunnya Laporan Tugas Akhir 

dengan judul  “Identifikasi Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi serta Arahan 

Tindakan Mitigasi Bencana di Wilayah Kota Bengkulu”. Dengan segala 

keterbatasan kemampuan penyusun dan  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 

penyusun, dalam meluangkan waktu dan memberikan motivasi yang tiada henti. 

Penyusun  mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :    

1. Kedua Orang Tua tercinta, Papaku Sutarjo dan mamaku Sarnia, S.sos,. yang 

telah dengan tulus dan penuh kasih sayang memberikan do‟a, perhatian, 

dorongan dan semangat kepada penulis, semoga mereka selalu diberikan 

kekuatan dan kebahagian. 

2. Bapak DR. Firmansyah, Ir., MT., selaku Pembimbing Utama dan Koordinator 

Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memperluas 

wawasan pemikiran penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Bapak Oki Oktariadi, Ir., M.Si., selaku Co-pembimbing yang dengan penuh 

kesabaran dan pengertian bersedia mengorbankan waktunya yang berharga 

dalam segala situasi untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 

4. Bapak Ari Djatmiko, Ir.,MT., selaku pembahas yang memberikan arahan dan 

masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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5. Bapak Jajan Rohjan, Ir.,MT., selaku ketua sidang yang memberikan arahan 

dan masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Reza M. Surdia, Ir., MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi 

Universitas Pasundan Bandung. 

7. Bapak Alm. H. Iif Syarifudin. Ir, Msi,. selaku dosen wali semasa hidupnya 

dulu yang telah memberikan banyak perhatian, dukungan serta motivasi. 

8. Seluruh mahasiswa angkatan planologi „06, yang telah banyak memberikan 

dorongan, masukan serta motivasi kepada penulis, “u are my best friend”. 

9. Kakakku Donga Herry Handi, ST., adikku Agus Wiratnolo, SIP dan Tri Defri 

Saputra, terima kasih atas semangat dan dukungan yang telah diberikan. 

10. Yang tersayang Tiara Puspitasari, terima kasih atas semangat dan dukungan 

yang telah diberikan. 

11. 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, hanya kepada Allah SWT penulis 

berserah diri, serta semoga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat dan 

dapat memperkaya referensi pustaka yang telah ada. Semoga Allah SWT selalu 

menyertai kita semua. Amien. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Bandung,    Juli 2013 

 

Penulis 


