
MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. 

Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah 

pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang 

mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. 

akan dari itu, bersabarlah!!! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh 

kesabaran dalam roses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran 

akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah 

keberhasilan 

 

PERSEMBAHAN 

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang 

diberikan Allah SWT kepada umatnya. 

Setiap detik waktu menyelesaikan skripsi ini merupakan hasil getaran doa 

kedua orang tua, saudara, dan orang-orang tersayang yang mengalir tiada 

henti. 

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan 

dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta. 

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan 

hempasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

salam-Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

turut dengan ajarannya. Amin.

Berkah dan rahmat

(TTA-400) yang berjudul

Batubara Menuju Stockpi

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran

yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

lapangan.

2. Bapak Africo, selaku pembimbing di lapangan PT Mineme

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

di lapangan.

3. Bapak

untuk membimbing dan berdiskusi kepada penulis di lapangan.

4. Seluruh karyawan PT Minemex Indonesia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama

pengambilan data di lapangan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

turut dengan ajarannya. Amin.

Berkah dan rahmat

400) yang berjudul

Batubara Menuju Stockpi

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran

yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

lapangan.

Bapak Africo, selaku pembimbing di lapangan PT Mineme

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

di lapangan.

Bapak Melky, selaku

untuk membimbing dan berdiskusi kepada penulis di lapangan.

Seluruh karyawan PT Minemex Indonesia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama

pengambilan data di lapangan.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

turut dengan ajarannya. Amin.

Berkah dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir

400) yang berjudul “Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang

Batubara Menuju Stockpile Block B Pada Penambangan Batubara Di PT

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran

yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

Bapak Africo, selaku pembimbing di lapangan PT Mineme

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

, selaku survey

untuk membimbing dan berdiskusi kepada penulis di lapangan.

Seluruh karyawan PT Minemex Indonesia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama

pengambilan data di lapangan.

i

KATA PENGANTAR

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

turut dengan ajarannya. Amin.

Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir

Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang

le Block B Pada Penambangan Batubara Di PT

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran

yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

Bapak Africo, selaku pembimbing di lapangan PT Mineme

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

survey yang telah

untuk membimbing dan berdiskusi kepada penulis di lapangan.

Seluruh karyawan PT Minemex Indonesia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama

pengambilan data di lapangan.

KATA PENGANTAR

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir

Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang

le Block B Pada Penambangan Batubara Di PT

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”.

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran

yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan

menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

Bapak Africo, selaku pembimbing di lapangan PT Mineme

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

yang telah bersedia meluangkan waktunya

untuk membimbing dan berdiskusi kepada penulis di lapangan.

Seluruh karyawan PT Minemex Indonesia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama

KATA PENGANTAR

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir

Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang

le Block B Pada Penambangan Batubara Di PT

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran

yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, penulis

Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

Bapak Africo, selaku pembimbing di lapangan PT Mineme

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

bersedia meluangkan waktunya

untuk membimbing dan berdiskusi kepada penulis di lapangan.

Seluruh karyawan PT Minemex Indonesia yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir

Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang

le Block B Pada Penambangan Batubara Di PT

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran

skripsi ini, penulis

Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

Bapak Africo, selaku pembimbing di lapangan PT Minemex Indonesia,

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

bersedia meluangkan waktunya

untuk membimbing dan berdiskusi kepada penulis di lapangan.

yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama

Pada tempatnya yang pertama dan utama di hati ini, penulis panjatkan

puji dan rasa syukur kapada ilahi robbi allah swt. Kemudian, shalawat serta

Nya, mudah mudahan terlimpah curah ke pangkuan baginda

Rasulullah Saw., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang masih

Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir

Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang

le Block B Pada Penambangan Batubara Di PT

Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin

Atas segala bantuan, bimbingan, nasehat, motivasi serta saran-saran

skripsi ini, penulis

Bapak Susilo, selaku KTT PT Minemex Indonesia, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi selama di

x Indonesia,

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama

bersedia meluangkan waktunya

yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis selama
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ii

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

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung.

6. Yuliadi, S.T., M.T, selaku koordinator Tugas Akhir Program Studi

Teknik Pertambangan.

7. Maryanto, S.Si., M.T. selaku pembimbing satu dalam penyusunan

skripsi yang telah menyempatkan waktu disela-sela kesibukannya

untuk membimbing penulis.

8. Dudi Nasrudin Usman, S.T., M.T, selaku Co.pembimbing dalam

menyusun skripsi yang senantiasa membimbingan dengan sabar dan

selalu memberikan masukan.

9. Ayahanda Pahrul.k, Sp dan Ibunda Suhaibah yang selalu memberikan

dukungan baik secara moril maupun materil yang tak terhingga.

10. Ebby Kurnalis dan Agung Kurniawan yang selalu memberikan motivasi

agar saya dapat lulus dengan cepat dan pantang menyerah.

11. Rekan – rekan seperjuangan Mahasiswa Teknik Pertambangan

angkatan 2009, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

selama penulisan laporan.

12. Seluruh anggota Asrama mahasiswa Jambi di Bandung yang selalu

memberikan dukungan dan motivasi selama penulisan laporan.

Akhir kata semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu

yang bermanfaat bagi kita dan dinilai sebagai amal ibadah disisi Allah SWT.

Amin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandung, Agustus 2015

Penyusun
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