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Penanggung Jawab Editorial 

Dekan FTSL-ITB : Dr. Ir. Puti Farida Marzuki Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan kembali 
menemui pembaca semua di dalam terbitannya yang 
ke empat kali, atau di  dalam Volume I1 No. 2. 
Desember 2006. Terbitan kali ini memuat enam 
makalah ilmiah, yaitu tiga makalah yang memuat 
masalah lingkungan, satu makalah terkait dengan 
teknik sumber daya air, satu makalah mengenai batas 
maritim Indonesia, dan satu makalah dengan subjek 
transportasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih 
atas kontribusi para penulis makalah dan juga 
mengundang anda semua untuk giat menulis untuk 
jurnal kita ini. 
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Seluruh topik di dalam terbitan kali ini sangat relevan 
dengan permasalahan aktual mengenai infrastruktur 
dan lingkungan binaan yang kita hadapi di Indonesia, 
baik itu mengenai kebutuhan dasar di dalam 
lingkungan permukiman, polusi lingkungan akibat 
sampah atau minyak, lahan perkebunan di tanah 
gambut, batas maritim Indonesia-Malaysia, maupun 
pajak kendaraan. Jurnal ini akan senantiasa terbuka 
sebagai wadah untuk pernikiran-pemikiran il,nial 
dengan relevansi tinggi terhadap masalah-masalah 
aktual seperti itu. 

Akhir kata tidak lain kami ucapkan selarnat rnembaca 
kepada anda semua. 

Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan rnerupakan Jurnal Ilmiah yang terbit setiap enam bulan yaitu bulan Junl 
dan Desernber. Jurnal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media untuk saling tukar informasi perkembangan tlmu 
dalam bidang Teknik S i p ~ l .  Geodesi dan Geornatika, Teknik Lingkungan, dan Teknik Kelautan. 
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