
KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirrobill’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan 

judul Kajian Tingkat Lahan Kritis di Sub DAS Ciwidey – Kabupaten Bandung. 

Laporan Tugas Akhir ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan di 

Program Strata-1 (S1) di Jurusan Teknik Planologi, Fakultas Teknik, Universitas 

Pasundan Bandung. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan wilayah.  

Penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak 

yang telah membantu, maka dari itu penulis mengucapkan teimakasih kepada : 

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang senantiasa ikhlas memberikan restu, dorongan 

moril maupun materil dan senantiasa menciptakan suasana dan menyalakan 

semangat untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas 

kebaikan yang agung ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Firmansyah, MT., selaku pembimbing utama dan koordinator Tugas 

Akhir yang telah memberikan banyak bantuan dan pengarahan. 

3. Bapak Ir. Oki Oktariadi, MSi., selaku Co-pembimbing, yang telah memberikan 

banyak masukan dan pengarahan. 

4. Bapak Ir. Ari Djatmiko, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Planologi Universitas 

Pasundan Bandung, yang telah banyak memberikan motivasi, perhatian dan 

memberikan banyak masukan dan pengarahan. 

5. Bapak Ir. Reza M. Surdia, MT., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Planologi 

Universitas Pasundan Bandung, yang telah banyak membantu terutama dalam 

proses perijinan, dan memberikan banyak masukan dan pengarahan. 

6. Bapak Ir. H. Budi H. Pirngadie, MT., selaku Ketua Sidang Pembahasan yang telah 

memberikan banyak masukan dan pengarahan. 

7. Bapak Ir. Jajan Rohjan, MT., selaku Penguji Sidang Ujian yang telah menguji 

penulis pada siding ujian. 

8. Bapak H. Ir. Iif Syarifudin,  MSi., selaku dosen wali yang telah memberikan banyak 

perhatian, dukungan serta motivasi.  
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9. Bapak dan Ibu staf pengajar Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas 

Pasundan terima kasih atas limpahan ilmu yang diberikan selama penulis menuntut 

ilmu. 

10. Rekan-rekan angkatan PL ’01 terima kasih atas kenangan indah dan kebersamaan 

selama menuntut ilmu. 

11. Seluruh mahasiswa Teknik Planologi Universitas Pasundan yang secara tidak 

langsung memberikan semangat untuk lulus. 

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, semoga kebaikan yang 

telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan 

dan kelemahan, untuk itu penulis akan sangat terbuka dan senang hati menerima saran 

maupun kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. 

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wbr 

 

Bandung,  Maret 2008 

 

Penulis 
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