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KATA PENGANTAR  

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan 

hidayah–Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rencana Kegiatan 

Reklamasi Pada Penambangan Kaolin  di  PT Aneka Kaoline Utama Desa Air Raya 

Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung”. 

Tulisan ini disusun  untuk memenuhi sebagian syarat  memperoleh  gelar 

sarjana teknik (ST) di Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, 

Universitas Islam Bandung. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada : 

1. Ibu Chusharini Chamid, Ir., M.Env.stud selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya, memberikan masukan, arahan, serta memotivasi penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

2. Bapak Dudi Nasrudin Usman, Ir., M.T. selaku Dosen Co-Pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya, memberikan masukan, arahan serta motivasi kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Sri widayati, Ir., M.T. selaku ketua Prodi Teknik Pertambangan yang telah 

mendorong semangat penulis. 
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4. Bapak Yuliadi, Ir., M.T. selaku koordinator tugas akhir yang telah meluangkan 

waktu serta memberikan kesempatan penulis untuk melakukan tugas akhir. 

5. Bapak Dono Guntoro, Ir., M.T. selaku sekretaris Prodi Teknik Pertambangan 

serta dosen wali yang telah meluangkan waktu serta memberikan kesempatan 

penulis untuk melakukan tugas akhir. 

6. Bapak Edward,  S.T., Efri Permana, S.T. dan seluruh staf Dinas Pertambangan 

Kabupaten Belitung yang telah membukan jalan untuk pengambilan data. 

7. Bapak Archin Basuki dan seluruh karyawan PT Aneka Kaoline Utama yang 

telah memberikan izin penulis untuk pengambilan data. 

8. Seluruh Keluarga besar, saudara seperjuangan Tambang UNISBA angkatan  

2009 yang telah memberikan masukan, semangat selama kuliah dan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Mudah - mudahan kepada semua pihak yang telah membimbing penyusun 

dalam menyelesaikan laporan ini mendapat imbalan dari Allah SWT, dan  harapkan 

laporan ini dapat berguna bagi kami khususnya dan semua pihak yang 

membutuhkannya. 

 

Wassallammu’alikum Wr. Wb. 

 

Bandung,  Februari 2016 

 

 

   Penulis 
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