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PRAKATA 

 

 

Assalamu ‘Alaikum Wr. Wb 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan Nabi 

Besar Muhammad SAW atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang  berjudul “Kajian Analisis Resiko Bencana 

Sesar Lembang Dalam Penyusunan Arahan Pemanfaatan Ruang Berbasis 

Mitigasi Bencana” . ini tepat pada waktunya.  

Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan,dukungan,dan 

bimbingan yang telah diberikan pihak-pihak yang turut membantu dalam 

penyelesaian tugas akhir  ini. Dengan setulus hati, saya berterima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Ibu Dr.Yulia Asyiawati,,ST.,M.Si . selaku Dosen Pembimbing  Tugas Akhir 

dan Bapak Dudi Nasrudin,,ST. M.T.  selaku Dosen Co.Pembimbing  Tugas 

Akhir Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu guna memberikan 

masukan dan arahan hingga selesainya tugas akhir ini. 

2. Ibu Dr.Saraswati,Ir.,MT . Selaku ketua jurusan Program Studi PWK-

UNISBA. 

3. Bapak H.Ivan Chofyan, Ir.,MSP . Selaku ketua Panitia Ujian Sarjana PWK. 

4. Bapak Dadan Mukhsin, ST.,MT . Selaku dosen wali. Yang telah sabar dan 

baik memberikan bimbingan dan bantuan selama masa studi 

5. Bapak Asep Heriyanto, ST.,MT . Selaku dosen penguji atas masukan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

6. Ibu Nia Kurniasari, ST.,MT  Selaku dosen penguji atas masukan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

7. Seluruh staff Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas 

Islam Bandung  atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan selama penulis 

menempuh perkuliahan dan penyelesaian Tugas Akhir ini. 

8. Kedua orang tuaku mamih dan papih dan kaka-kakaku yang sangat aku 

cintai dan sayangi ka ari, mas deden ka dimas, ibu yang telah memberikan 

segala doa,dukungan moril dan materiil,motivasi, kesabaran,perhatian, cinta 
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dan kasih sayang yang tidak ada hentinya yang telah kaka dan ibu berikan  

bagi penulis. 

9. Kepada sang kekasih Farid S.T yang telah memberikan segala dan 

dukungan moril,motivasi dan doa cinta kasih sayang yang telah diberikan 

bagi penulis 

10. Staf karyawan PS-PWK UNISBA, Kang Ade, Kang Ivan, Bu Lilis. 

11.  Rekan-rekan mahasiswa Planologi angkatan 2007 (Ria, Putri, Tita, Tiwi, 

Syeni,Waty, Fitri, Noi,Intan, Anwa, Bang Ustam, Bang Riki, Pratama, Agus, 

Rebay, Febri, Yosse, Riki, Wisnu Satria, Riza, Inu, Fasa, Agus, Teguh) terima 

kasih atas kebersamaannya selama ini. 

12. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu disini 

Dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan do’a, semoga amal baikk 

yang telah diberikan semua pihak yang telah membantu, mendapatkan imbalan 

yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga tugas akhir ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

Wasssalammualaikum Wr. Wb 

 

 

Bandung,  Januari  2014 

 

 

 

              
Penulis 
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