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perkuliahan. Keempat, Bapak Dr. Heri Andreas, S.T., M.T selaku dosen pembimbing 

pertama. Terima kasih diucapkan kepada bapak atas waktu yang telah diluangkan 

untuk memberikan ilmu pengetahuan,wawasan dan memberikan masukan dan 

dukungan kepada penulis. Kelima, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak 

Redho Surya Perdana, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing kedua Tugas Akhir yang 
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Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan yang telah memberikan dukungan dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir. 

Ketujuh, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Mahadi 

Putra,S.Si., M.Sc Selaku Sekretaris Program Studi Teknik Geomatika dan selaku dosen 

wali yang telah memberikan bimbingan dan dukungan penyusunan akademik selama 

penulis berkuliah. Kedelapan, penulis mengucapkan terima kasih kepada Teman-teman 
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memberikan dukungan dan masukan bagi penulis. Kesembilan, penulis mengucapkan 
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