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SANWACANA 

 

 

Assalamu’alaikum war. wab. 

Puji syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya Saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Identifikasi Jenis 

Kerusakan Pohon Sengon (Paraserianthes falcataria) pada Hutan Rakyat di 

Dusun Danau Desa Marga Kaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu 

Dengan Metode FHM (FOREST HEALTH MONITORING), guna memenuhi salah 

satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan pada jenjang Sarjana 

Kehutanan pada Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.  

 

Pada kesempatan ini Saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 

untuk membantu secara langsung tidak langsung dalam penyusunan skripsi 

iniyaitu sebagai berikut. 

1. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing utama Saya 

sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan, 

nasehat, bimbingan dan motivasi kepada Saya. 

2. Drs. H. Afif Bintoro, M.P. selaku Dosen Pembimbing ke-2 Saya yang telah 

memberikan banyak masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi. 

3. Bapak Ir. Indriyanto, M.P. selaku Dosen Penguji utama Saya atas arahan, 

saran dan kritik yang telah diberikan sampai selesainya penulisan skripsi ini.   
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4. Ibu Dr. Melya Riniarti, S.P., M.Si. selaku Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung. 

5. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku Dekan Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung. 

6. Bapak dan Ibu Saya yang telah berdoa siang dan malam, selalu memberikan 

dukungan dan membiayai seluruh kehidupan Saya selama ini. 

7. Kakak yang Saya sayangi yang telah memberi dukungan moril. 

8. Teman-teman satu perjuangan, atas kebersamaan, doa dan motivasinya yang 

telah diberikan kepada Saya.  

9. Teman-teman satu angkatan Sylvester’08 atas suka duka yang telah dilalui 

bersama, semoga menjadi pengalaman yang tak terlupakan. 

10. Semua pihak yang tidak bisa saya disebutkan satu per satu yang telah 

membantu Saya dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan mereka semua yang telah di 

berikan kepada penulis.  Penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk 

kesempurnaan skripsi ini.semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

 

Wasalamualaikum war, wab. 

 

 

 

 

 

 

 

Bandar Lampung,    

    

 

 

Yusmanto Malik Ibrahim 


