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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr. Wb 

 Dengan mengucapkan Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT 

atas berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan  

penyusunan Tugas Akhir ini dengan lindunganNya Amin. Adapun judul Tugas 

Akhir saya adalah Analisis Desain ESP untuk Sumur GOR Tinggi Pada 

Sumur X Lapangan Z. Tugas Akhir ini penulis susun guna memenuhi salah satu 

persyaratan untuk mendapat gelar sarjana pada jurusan Teknik Perminyakan pada 

Fakultas Teknik, Universitas Ialam Riau, Saya menyadari bahwa banyak pihak 

yang telah membantu dan mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

serta memeperoleh ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Tanpa bantuan dari 

mereka tentu akan sulit rasanya untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik ini. Oleh 

karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ir. H. Ali Musnal, MT. selaku dosen pembimbing 1, dan Dr. Eng Muslim, 

MT. selaku dosen pembimbing 2 , yang telah banyak menyediakan waktu dan 

pikiran untuk memberikan masukan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

2. Ir. H. Ali Musnal, MT. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan 

arahan dan nasihat selama menjalani perkuliah di Teknik Perminyakan. 

3. Ketua dan sekretaris prodi serta dosen-dosen yang sangat banyak membantu 

terkait perkuliahan, ilmu pengetahuan dan hal lain yang tidak dapat saya 

sebutkan satu per satu. 

4. Orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan penuh material maupun 

moral. 

5. Sabahat dan rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu saya dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

Teriring doa saya, semoga Allah memberikan balasan atas segala kebaikan semua 

pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu saja Tugas Akhir ini tidak luput dari 

kesalahan dan kekurangan serta bentuk-bentuk keterbatasan penulisan. Untuk itu 
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penulis meminta saran, pendapat dan koreksi agar Tugas Akhir ini terhindar dari 

kesalahan penapsiran terhadap hakekat yang sebenarnya.  

  

 Pekanbaru, 30 Mei 2018 
 

                                                                                           Penulis 

  

 Muhammad Fajri 
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