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SANWACANA 

 

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kesempatan dan 

karunia  yang luar biasa karena atas ridha, kasih sayang dan kekuatan yang 

diberikan penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, tugas, dan tesis di Strata- 2 di 

tengah kesibukan penulis sebagai seorang karyawan, istri, dan ibu dari 2 orang bayi 

dengan hasil yang baik dan waktu sesuai harapan.  

Penulis merasa berhutang budi dan sudah sepantasnya berterima kasih setulus-

tulusnya kepada : 

1. Bapak Prof. Ir. Abdul Kadir Salam. M.Sc., Ph. D. selaku Pembimbing 

Utama atas segala bimbingan, dorongan, motivasi yang telah diberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan program S-2 ini. 

2. Bapak Ir. Warsono, M. S., Ph. D. dan Ir. Agus Karyanto, M. Sc., Ph. D. 

selaku pembimbing kedua dan pembahas atas bimbingan dan motivasi yang 

diberikan dalam penyelesaian tugas akhir penulis. 

3. Bapak Dr. Ir. Dwi Hapsoro, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Magister 

Agronomi sekaligus sebagai Pembimbing Akademik, yang berkenan 

membimbing, memotivasi, mendorong, membantu serta menyumbangkan 

ide dan saran kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan dan proses 

penelitian sehingga dapat berjalan lancar dan selesai dengan baik. 

4. Bapak – ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas 

perkenannya memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis serta atas 
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pengertian, toleransi dan bantuan yang diberikan sehingga semua mata 

kuliah dapat penulis selesaikan dengan baik. 

5. Rekan sekelas ‘Soccer mate’ : Pak Dudy Arfian, Kak ‘Izul” Iskandar 

Zulkarnain, Pak Heri Kundarto, Ibu Lenni Marlina, Ibu Endang Sri 

Ambarwati, Ibu Nur Aflamara, Mbak Meliya Indriyati, Reni Mitasari, 

Annisa Ayu Fitri, dan Sri Nurmayanti, atas suka duka, keluh kesah, tawa 

canda, bantuan, motivasi selama masa perkuliahan dan penyelesaian tesis. 

6. Ibu Rita dan Mbak Ambar, atas bantuan yang diberikan dari sisi 

administrasi perkuliahan. 

7. Pimpinan PT Gunung Madu Plantations, Bapak Hi. Muhammad Jimmy 

Mahshun dan Bapak Ir. Sunaryo selaku Pimpinan R & D Departmen, atas 

kesempatan dan dispensasi serta kemudahan bagi penulis untuk mengikuti 

kegiatan perkuliahan dan menyelesaikan program S-2 di tengah kewajiban 

dan tugas di perusahaan. 

8. Bapak Ir. Heru Gunito dan Ibu Norma Mulyani, atas dukungan, motivasi 

dan bantuan yang diberikan dalam penyelesaian tugas perusahaan yang 

seharusnya diemban penulis. 

9. Tim Soil Field dan Soil Lab. R & D Department : Pak Suwoto, Pak Unang, 

Razi, Mbak Luluk, Mbak Siwi, Hani, Eka, Bu Ana, Mbak Rita, Mei, Pak 

Hari, Pak Agus, Pak Surana, dan tim lapangan yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu per satu, atas kerjasama, bantuan dalam menyiapkan, 

melaksanakan penelitian serta analisis laboratorium. 

10. Daniel, Bang Tua, dan Pak Bambang atas kerjasama dan bantuan yang 

diberikan untuk mengatur fasilitas antarjemput dari Site GMP – Unila (pp) 
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selama masa kuliah dan penyelesaian tesis serta Dodi dan Heri atas bantuan 

editing gambar dan dokumentasi file. 

11. Pak Wagiman, Pak Susyanto, dan Pak Narsan yang sabar mengantar jemput 

penulis selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis. 

12. Keluarga besar Penulis, bapak – ibu penulis, ibu mertua, Om Robi dan 

Bulek Ika, Mamang Pandi, Mbak Putri, Mbak Niken Bulek Itin, dan Bulek 

Ari (almh.) atas do’a, motivasi, dukungan, dan bantuan serta keikhlasan 

mengasuh cucu sekaligus ponakan yang penulis titipkan selama perkuliahan 

dan penyelesaian tugas akhir. 

13. Suami dan pendamping hidup yang penulis cintai, Henky Wibowo, yang 

dengan ikhlas serta tulus memberikan dukungan moral, do’a, pengertian dan 

dukungan luar biasa yang tanpa semuanya mungkin penulis tidak dapat 

menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir dengan baik. 

14. Anak – anak penulis yang amat penulis sayangi, M. Hisyam Wibowo dan 

Sofia Rahma Wibowo, para bayi yang masih amat dini usianya namun telah 

memberikan pengertian, dukungan, motivasi, keikhlasan serta obat 

penyembuh yang luar biasa ampuh melalui tatapan mata polos, senyum 

ceria dan teriakan kanak –kanak yang menyegarkan dan meringankan kala 

beban kerja dan tugas kuliah terasa berat. 

Penulis berharap bahwa karya ini dapat memberikan manfaat bagi khasanah 

keilmuan di lingkungan pendidikan dan kemajuan perusahaan tempat penulis 

bekerja serta bagi penulis sendiri. 
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