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Puji beserta syukur senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir yang berjudul “Studi Hidrologi dan Hidrogeologi Untuk Mendukung 

Rencana Penambangan PT Pacific Global Utama Di Desa Pulau Panggung dan Desa 

Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi 

Sumatera Selatan”. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada 

Nabi besar Muhammad SAW. 

Dukungan dan perhatian begitu banyak penulis dapatkan selama melakukan 

kegiatan Tugas Akhir di PT Pacific Global Utama, sehingga masalah dan hambatan yang 

ada dapat dihadapi dengan rasa tekun dan sabar sehingga laporan ini dapat penulis 

selesaikan. Tidak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah berjasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang sangat dicintai, 

Ayahanda H. Sudirman dan Ibunda Hj. Neneng Mutiasih yang telah membesarkan, 

mendoakan, selalu memberikan motovasi dan membiayai penulis selama menuntut ilmu. 

Serta kepada kedua Kakak dan Erlina Istiqomah yang selalu memberikan semangat 

dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini. 

Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan penuh kerendahan hati penulis 

mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 
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1. PT Pacific Global Utama, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melakukan pengambilan data lapangan dalam tugas akhir ini. 

2. Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung, yang telah 

membantu penulis dalam melakukan tugas akhir  di PT Pacific Global Utama, 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 I dalam penyusunan laporan yang 

dengan sabar menuntun, mengoreksi dan mengarahkan penulis sehingga laporan 

ini dapat terselesaikan. 

d. Bapak Dudi Nasrudin, S.T., M.T.  selaku pembimbing II 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 Pertabangan UNISBA yang 

telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada penulis. 

3. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan memberikan masukan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, khusunya kepada : 

 

a. Tambang UNISBA Angkatan 2010, sebagai teman seperjuangan yang banyak 

memberikan semangat dan bantuan. 

b. Sahabat Assisten Laboratorium Perencanaan dan Simulasi Tambang, yang telah 

banyak memberikan motivasi hingga laporan tugas akhir dapat terselesaikan. 
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Penulis sangat menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan dan masih 

memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya 

membangun, penulis sangat harapkan agar laporan ini bisa lebih baik lagi.  

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya demi masa depan pendidikan yang lebih 

baik. 

 

 Bandung,  Januari 2015 

   

 

           

     Ardi Gunawan 
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