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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr, Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan

Hidayah-Nya, serta tidak lupa pula penulis haturkan shalawat serta salam kepada

junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarga dan para Sahabat-Nya,

sehingga atas Izin dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul “Rancangan Kegiatan Pengupasan Lapisan Tanah Penutup

(Overburden) Pada Lokasi Tambang Batubara Pit M Middle Roto  Di PT Bukit

Makmur Mandiri Utama (BUMA) Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser,

Provinsi Kalimantan Timur”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

kekurangannya dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Sehingga pada kesempatan ini dengan

segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Secara khusus perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih

dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua serta adik yang

penulis cintai, yang telah membesarkan, mendoakan, selalu memberikan motivasi,

dan memberikan semangat optimis untuk keberhasilan penulis.

Serta pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih

yang sebesar – besarnya kepada :
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1. Ibu Sri Widayati, Ir., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Pertambangan,

Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Atas bimbingan, dan segala

bantuan selama skripsi .

2. Bapak Dono Guntoro, Ir., M.T. selaku Sekretaris Program Studi Teknik

Pertambangan dan pembimbing skripsi atas bimbingan, dan segala

bantuan selama skripsi.

3. Bapak Yuliadi, Ir., M.T. selaku wali dosen, koordinator tugas akhir, dan co

pembimbing yang senantiasa memberikan arahan selama penyusunan

skripsi.

Demikian pula pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan

ucapan terima kasih kepada pihak perusahaan PT Bukit Makmur Mandiri Utama

(BUMA) jobsite Kideco yakni :

1. Bapak Iwan, selaku Project Manager PT BUMA job site Kideco.

2. Bapak Gusti Ngurah Agung dan Bapak Slamet, selaku Section Head

Engineering PT BUMA jobsite Kideco.

3. Ibu Anastiawaty Kaimudin selaku alumni Teknik Pertambangan Unisba yang

telah memberikan peluang pada penulis untuk melakukan kegiatan skripsi di

PT BUMA.

4. Bapak Elvis dan Bapak Yusvian, selaku pembimbing lapangan yang banyak

memberi masukan serta arahan kepada penulis.

5. Rekan-rekan section engineering PT BUMA job site Kideco dari divisi survey,

pit control, blasting, mine controlling centre, mine plan dan kawan-kawan

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

6. Serta teman – teman seperjuangan Teknik Pertambangan UNISBA

angkatan 2010 yang selalu memberikan keceriaan serta canda tawa

bersama dikampus.
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Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan pahala kepada mereka semua

atas segala amal dan kebaikannya.

Akhir kata penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun

untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga jasa dan budi baik semua yang telah

diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi

ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita bersama.

Wassalamu’alaikum Wr, Wb

Bandung,Februari 2016

(Mohammad Rifki Hardiyono)
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