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KATA PENGANTAR 

 

      Puji dan syukur kehadirat Illahi Rabbi, berkat rahmad dan karunianya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir yang berjudul “Karakteristik 

Tipe Fasies Dan Distribusi Lateral Batupasir 1460ft Formasi Bekasap 

Berdasarkan Data Batuan Inti Dan Log Tali Kawat Lapangan Sakai 

Cekungan Sumatera Tengah”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu 

syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Jurusan Teknik Geologi, Fakultas 

Teknik, Universitas Islam Riau. 

      Selesainya penulisan laporan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan 

bantuan semua pihak, oleh karena itu rasa terima kasih yang mendalam dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada : 

1. Ayahnda penulis Sarjono Wijoyo, Ibunda penulis Nurbaini, Kakak Setia 

Ningsih dan Adeku tercinta Purkhaini yang tanpa henti telah memberikan 

perhatian, pengertian, dukungan dan do’a yang tak terhingga besarnya kepada 

penulis. 

2. Ibunda Yuniarti Yuskar, ST., MT Selaku Pembimbing I dan juga dosen 

Penasehat Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan sehingga 

laporan skripsi kajian khusus ini dapat terselesaikan dengan baik, dan ribuan 

terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Tiggi Choanji, ST., MT 

selaku dosen pembimbing II yang tak ada henti nya memberikan semangat 

kepada penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini.. 

3. Bapak Dr. Eng Husnul Kausarian, B.Sc (Hons) M.Sc, yang telah banyak 

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. 

4. Seluruh Dosen Teknik Geologi UIR yang memberikan pendidikan, ilmu, dan 

bimbingan kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan. 

5.  Mama Nurcahaya, dan paman Landung yang telah banyak membantu dan 

memeberi support kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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6. PT. Chevron Pacific Indonesia melalui Pengurus Besar Himpunan Pemuda 

Pelajar dan Mahasiswa Sakai – Riau yang sudah membantu penulis dalam 

bidang moril kepada penulis  ”Thank you”. 

7. Debby Hefriyanti ST, sebagai teman teristimewa terimakasih telah membantu, 

berkorban, dan memberi support selama pengerjaan skripsi ini. 

8. Reakan-rekan penulis Fauzi Rahman, Anang Putranto, Aldila, Shahnaz Noveta 

Bastira ST, Rani Amalia Ramsof ST serta angkatan 2012, dan adik adik 

angkatan 2013, 2014, 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

terimakasih banyak. 

9. Rekan-rekan yang tergabung di dalam Pengurus Besar Himpunan Pemuda 

Pelajar Dan Mahasiswa Sakai Riau yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu terimakasih banyak. 

10. Abdul Azmul, Hamdan, Alfinda, Asep, dan Andika Sakai sahabat 

seperjuangan, ”Thank you”. Semoga cepat nyusul. 

11. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan 

terimakasih. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi 

kesempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis berharap laporan tugas akhir ini 

dapat bermanfaat dan memperkaya pengetahuan serta pengalaman tidak hanya 

bagi penulis tapi siapapun yang mengkajinya. Terima kasih. 

                                                                                  Pekanbaru, 29 Maret 017 
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