
Assalamu

Indah dengan segala keindahan

kasih sayang

Berkat Rahmat dan Hidayah

akhir

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

SUMATERA

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

sehingga laporan ini dapat penulis selesaik

kasih

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

yang telah membesarkan, mendoakan, selalu

membiayai penulis selama menuntut ilmu.

Muhammad Hari Wicaksana yang selalu

penyelesaian laporan tugas akhir ini

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji

Indah dengan segala keindahan

kasih sayang

Berkat Rahmat dan Hidayah

akhir yang berjudul “

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

SUMATERA

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

sehingga laporan ini dapat penulis selesaik

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan

kasih dan penghargaan yang setinggi

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

yang telah membesarkan, mendoakan, selalu

membiayai penulis selama menuntut ilmu.

Muhammad Hari Wicaksana yang selalu

penyelesaian laporan tugas akhir ini

alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji

Indah dengan segala keindahan

kasih sayang-Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua mak

Berkat Rahmat dan Hidayah

yang berjudul “

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

SUMATERA SELATAN

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

sehingga laporan ini dapat penulis selesaik

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan

dan penghargaan yang setinggi

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

yang telah membesarkan, mendoakan, selalu

membiayai penulis selama menuntut ilmu.

Muhammad Hari Wicaksana yang selalu

penyelesaian laporan tugas akhir ini

KATA PENGANTAR

alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan

Indah dengan segala keindahan

Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua mak

Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan

yang berjudul “KAJIAN GEOTEKNIK DAN GEOHIDROLOGI UNTUK

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

SELATAN”.

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

sehingga laporan ini dapat penulis selesaik

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan

dan penghargaan yang setinggi

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

yang telah membesarkan, mendoakan, selalu

membiayai penulis selama menuntut ilmu.

Muhammad Hari Wicaksana yang selalu

penyelesaian laporan tugas akhir ini
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KATA PENGANTAR

dan Syukur kehadirat Allah S

Indah dengan segala keindahan-Nya, zat Yang Maha Pengasih dengan segala

Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua mak

Nya penulis dapat menyelesaikan laporan

KAJIAN GEOTEKNIK DAN GEOHIDROLOGI UNTUK

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

sehingga laporan ini dapat penulis selesaik

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

yang telah membesarkan, mendoakan, selalu

membiayai penulis selama menuntut ilmu.

Muhammad Hari Wicaksana yang selalu

penyelesaian laporan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Allah S

Nya, zat Yang Maha Pengasih dengan segala

Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua mak

Nya penulis dapat menyelesaikan laporan

KAJIAN GEOTEKNIK DAN GEOHIDROLOGI UNTUK

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

sehingga laporan ini dapat penulis selesaikan.

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan

tingginya kepada kedua orang tua yang

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

yang telah membesarkan, mendoakan, selalu memberikan motivasi

membiayai penulis selama menuntut ilmu. Serta kepada Adik tercinta

Muhammad Hari Wicaksana yang selalu memberikan

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Allah SWT, zat Yang Maha

Nya, zat Yang Maha Pengasih dengan segala

Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua mak

Nya penulis dapat menyelesaikan laporan

KAJIAN GEOTEKNIK DAN GEOHIDROLOGI UNTUK

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan

tingginya kepada kedua orang tua yang

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

memberikan motivasi

Serta kepada Adik tercinta

memberikan semangat dalam

T, zat Yang Maha

Nya, zat Yang Maha Pengasih dengan segala

Nya, yang terlepas dari segala sifat lemah semua makhluk

Nya penulis dapat menyelesaikan laporan

KAJIAN GEOTEKNIK DAN GEOHIDROLOGI UNTUK

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan

tingginya kepada kedua orang tua yang

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

memberikan motivasi

Serta kepada Adik tercinta

semangat dalam

T, zat Yang Maha

Nya, zat Yang Maha Pengasih dengan segala

luk-Nya.

Nya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas

KAJIAN GEOTEKNIK DAN GEOHIDROLOGI UNTUK

RENCANA PIT EXTEND PT MANDIRI NUSA PRATAMA, DESA KEBUR,

KECAMATAN MERAPI BARAT, KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama

melakukan kegiatan Tugas Akhir di PT Mandiri Nusa Pratama, sehingga

masalah dan hambatan yang ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima

tingginya kepada kedua orang tua yang

sangat dicintai, Ayahanda Slamet Suwantoro dan Ibunda Rina Rahayu Soeka

memberikan motivasi dan

Serta kepada Adik tercinta

semangat dalam
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Selain itu, dengan rasa bangga dan penuh kerendahan hati penulis

mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada:

1. CV Sarana Jaya Mineral dan PT Mandiri Nusa Pratama, yang telah

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan

pengambilan data lapangan dala tugas akhir ini.

2. Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung, yang

telah membantu penulis dalam melakukan tugas akhir di PT Mandiri

Nusa Pratama, dan tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

a. Ibu Sri Widayati, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik

Pertambangan UNISBA.

b. Bapak Dono Guntoro, S.T., M.T. selaku Sekretaris Program Studi

Teknik Pertambangan UNISBA.

c. Bapak Yuliadi, S.T., M.T. selaku Pembimbing dalam penyusunan

laporan yang dengan sabar menuntun, mengoreksi dan

mengarahkan penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

d. Bapak Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T. selaku Co-Pembimbing

dalam penyusunan laporan yang dengan sabar menuntun,

mengoreksi dan mengarahkan penulis sehingga laporan ini dapat

terselesaikan.

e. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Program Studi Teknik

Pertambangan UNISBA yang telah memberikan ilmu yang sangat

bermanfaat pada penulis.
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3. Teman-teman yang telah memberikan motivasi, memberikan

masukan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir,

khususnya kepada:

a. Tambang UNISBA Angkatan 2010 dan teman seperjuangan yang

banyak memberikan semangat dan bantuan.

b. Teman Assisten Laboratorium Perencanaan dan Simulasi

Tambang, yang telah memberikan motivasi hingga tugas akhir

dapat terselesaikan.

Saya selaku penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari

kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan

keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Saya mengharapkan kritik dan

saran dari para pembaca yang sifatnya membangun dan menjadikan laporan

tugas akhir ini menjadi jauh lebih baik lagi.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan

Karunia-Nya untuk membalas kebaikan dari semua pihak dan semoga laporan

tugas akhir ini memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca

pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Agustus 2015

Muhammad Arief Kurniawan
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