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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena

atas karunia, dan Ridho-Nya kami dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak lupa pula

Salawat dan Salam semoga dilimpahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW,

yang telah memberikan segala inayahnya yang tak terhingga, dan seluruh keluarganya,

serta sahabat-sahabatnya sampai hari kiamat nanti.

Adapun penyusunan laporan Tugas Akhir yang berjudul “KAJIAN

KETERKAITAN PERUBAHAN GUNA LAHAN DAN POLA PEMANFAATAN

RUANG TERHADAP LAHAN KRITIS DALAM RANGKA USULAN

KONSERVASI LAHAN KRITIS DI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI

CISANGKUY” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan

gelas Sarjana S1 di Jurusan Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Pasundan

Bandung.

Penulis menyadari bahwa isi dari laporan yang dikemukakan ini masih jauh dari

kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Kembali lagi kepada petuah agama

bahwa sesungguhnya tiada sesuatu yang sempurna melainkan Allah SWT. Oleh karena

itu, penulis sebagai penanggung jawab mohon maklum dan kesediaan pembaca untuk

memberikan saran dan kritik demi perbaikan-perbaikan laporan ini.

Dalam proses penyelesaian laporan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh

bantuan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Usman Mashar, SE) dan Ibunda tercinta (Iis Sri Hastuti),

Ananda ucapkan banyak terima kasih atas segala do’a, kasih sayang,

bimbingan dan dukungannya baik moril maupun spiritual yang telah

Ananda terima selama ini serta adikku tercinta Fanny Rachmasari, Terima

Kasih;

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

Universitas Pasundan serta Dosen beberapa mata kuliah yang saya dapatkan

dalam membantu dan membimbing penulis;
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3. Bapak Reza M. Surdia Ir., MT, selaku Penguji/Pembahas dalam Sidang

Ujian Akhir dan Sekretaris Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan

yang telah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis untuk

menyelesaikan laporan ini;

4. Bapak Dr. Firmansyah, Ir., MT, selaku Koordinator dalam Mata Kuliah

Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dalam penyusunan Laporan ini;

5. Bapak Budi H. Pirngadie, Ir., MT, selaku Pembimbing pertama yang

selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu penulis dalam

menyusun laporan Tugas Akhir ini dan selaku Dosen Wali angkatan 2005

yang tidak hentinya memberikan dukungan agar cepat menyelesaikan semua

mata kuliah yang telah dijalani penulis;

6. Ibu Andiani, Ir., MT, selaku Pembimbing kedua yang selalu rela

meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan motivasi

agar segera menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini;

7. Bapak Agus Benyamin, Ir., selaku Penguji/Pembahas dalam sidang akhir

penulis yang telah banyak memberikan masukan terhadap tugas akhir

penulis dan penulis juga mendapatkan nilai paling besar dari beliau, terima

kasih banyak pak.

8. Bapak Iif Syarifudin, Ir.,M.Si, selaku Ketua Sidang dalam sidang akhir

penulis yang telah banyak memberikan koreksi yang membangun dalam

tugas akhir penulis.

9. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Teknik Planologi Universitas Pasundan

yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan laporan;

10. Seluruh Staff baik di jajaran pemerintahan Kabupaten Bandung yang telah

membantu penyusun dalam memberikan konstribusi data-data untuk

melengkapi kekurangan data penyusun dalam menyelesaikan lapoaran;

11. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2005 Jurusan Teknik Planologi

Universitas Pasundan, baik yang telah lulus ataupun yang belum

(Rahmawan Putra (emo), Sona Kusuma, Agus Taupik, Albany Adri,

Rastoro Agung Priambogo, Ginanjar Munggarana (gundil), Dikki

Juliansyah (japra), Arni Berliani, Alga Winatha Putra S. (asung), Ii Suhendi

(kevin), Dwi Indriyatni (uwie), Usman (usboy), Rian Hardian (kesmek),
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Anwar Rahman (awank), Wisnu Prabowo, Gilang Perdana ST (om), Ira

Kurniati ST (uni), Lusi Intan (ucie), Ervina Fariant ST (vina), Dicky Adhi

(abe), Raden Aji, Neng Rosmaya, Widyanti Susilawati, Laode Ardan

(adhank), dan untuk rekan-rekan semua Angkatan Teknik Planologi

Universitas Pasundan lainnya, maaf bila tidak sempat disebutkan satu-

persatu), terima kasih;

12. Kawan-kawan Huntu Balap, (Adam Hais Ramadhan, Ahmad Ramdan

(dadunk), Arga Lelana (cak-cak), Arlieyansah (tompel), Bagja Aulia

Rahman (boli radith khan), Deden Rizky (kibrut), Dwi Prasetyo (tyo), Eko

Suranta (tebo), Fajar M. Shidiq (peceh), Fajar Buldani Noor (jay), Fauzy

Rahmat (tomat), Gilang Wahyudi (tingis), Ihsan Peryoga (kolot), Johan

Firmansyah (jono), Rangga Ramadhani (oded), Reswan Dwiantara (belek),

Riyendi Kosadar (kutis), Rona Ariesandhy (kacung), Rudi Ferdiansyah

(kambink), Rully Gunawan (ulil), Syamsul Maarif (cacuy)) yang senantiasa

mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan laporan ini, agar bisa

berkumpul kembali dan bermain game online Point Blank serta Clan War

bersama membasmi clan lain.

13. Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung Jurusan Food and

Beverage angkatan 2006 dan angkatan 2007, maaf tidak bisa disebutkan

satu-persatu dimana mereka semua telah menemami penulis selama

mengerjakan laporan dan memberikan dukungan serta semangat agar segera

menyelesaikan laporan yang menurut mereka rumit, thanks boy;

14. Saskia Dwi Aprilia Putri, wanita yang selalu sabar dan selalu memberikan

uluran semangat agar takkan pernah redup dalam menyelesaikan laporan ini,

thanks my boo ;

15. Game Online Point Blank yang selalu dan selalu membantu penulis

menghilangkan sejenak kepenatan dalam mengerjakan laporan ini, Head

Shot.!; GM tolong id saya jangan di banned ya walaupun sering

menggunakan cheat.ahahaha :p

16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
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Terima kasih sebesar-besarnya penyusun sampaikan, Jazakumullah khairan

katsiran. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam proses penyusunan Laporan

Tugas Akhir ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat

bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, Oktober 2010

Penyusun


