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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Wr, Wb  

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

Shalawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad 

SAW. 

Laporan tugas akhir ini merupakan sebuah laporan hasil pengamatan dari 

tugas akhir yang penulis lakukan di PT Desira Guna Utama sebagai salah satu 

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik 

Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Judul dari tugas akhir 

ini adalah “ Perencanaan Kegiatan dan Biaya Reklamasi Penambangan Batuan 

Andesit di Gunung Siwaluh, Kampung Bolang, Desa Argapura, Kecamatan 

Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, PT Desira Guna Utama.” . 

Penulis telah berusaha sebaik – baiknya dalam menyusun laporan tugas 

akhir ini dan semoga penulis mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi banyak 

pihak terutama penulis dan studinya. Namun kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan oleh penulis dalam rangka meningkatkan kredibilitas.   

 Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis banyak menerima batuan 

dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih kepada : 

1. Ibu Ir. Sri Widayati, M.T. selaku ketua Program Studi Teknik Pertambangan 

yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini; 
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2. Bapak Ir. Dono Guntoro, M.T. selaku Sekretaris Program Studi Teknik 

Pertambangan dan Dosen Wali penulis yang telah memberi pencerahan 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini; 

3. Bapak Ir. Yuliadi, M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir Program Studi 

Pertambangan yang telah memberikan masukan dalam menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini; 

4. Bapak Dr. Ir. Yunus Ashari, M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

yang telah membimbing, menasehati dan memberi masukan sehingga 

penulis tidak terlalu kesulitan dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini; 

5. Bapak Ir. Dudi Nasrudin Usman, M.T. selaku Dosen Co – Pembimbing 

Tugas Akhir yang membimbing dan memberikan masukan dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh 

dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini. Semoga laporan 

tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

Wassallamu’alaikum Wr,Wb  

Bandung,    Februari  2016 
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