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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena 

berkat dan hidayah- Nya maka dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Kajian Penentuan Datum Peta di Pelabuhan Perambatan (Studi Kasus: Sungai 

Musi, Kabupaten PALI)” terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini 

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi 

penyempurnaan penelitian ini. 

Selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak 

langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada: 

1. Ibuku dan Ayahku yang selalu memberikan dukungan motivasi, rasa sabar, 

dan telah mendoakan saya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Irdam Adil, M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Geomatika 

ITERA yang telah memfasilitaskan baik sarana dan prasarana serta pelayanan 

akademik selama masa perkuliahan. 

3. Bapak Dr. Ir. Eka Djunarsjah, M.T. selaku pembimbing 1 tugas akhir yang 

telah membimbing, memberikan dukungan, saran dan kritik sehingga 

penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

4. Bapak Aulia Try Atmoho, S.Si., M.T. selaku pembimbing 2 tugas akhir 

penulis yang telah membimbing penulis, memberikan masukan serta 

dukungan dan saran sehingga penulisan tugas akhir dapat terselesaikan 

5. Bapak Agung Mahadi Putra Perdana, S.Si., M.Sc., selaku dosen wali yang 

telah memberikan motivasi dan selalu memberikan nasehat sebagai 

mahasiswa. 

6. Bapak/Ibu dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII yang 

telah memberikan kelancaran dalam memberikan data tinggi muka air di 

Sungai Musi.  
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7. Bapak/Ibu dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 

(BPDASHL) Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan 

kelancaran dalam memberikan data shapefile Sungai Musi Provinsi Sumatera 

Selatan. 

8. Ibu Vira dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah II 

Palembang yang telah memberikan kelancaran dalam memberikan data 

shapefile tutupan lahan di Kabupaten PALI tahun 2019 dan saran kepada 

saya.  

9. Seluruh dosen dan Staff Tenaga Kependidikan Teknik Geomatika ITERA. 

10. Semua teman Teknik Geomatika dan Himpunan Mahasiswa Geomatika  

(HMG)  yang telah bekerja sama selama masa perkuliahan dan membantu 

dalam menyelesaikan penulisan ini. 

11. Semua teman satu bimbingan Bapak Eka dan Bapak Aulia yang saling 

mendukung, memotivasi dan semangat dalam melakukan Tugas Akhir ini. 

12. Temen-temen KM-ITERA, KKN, Senat KM-ITERA dan UKM Sriwijaya 

yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

13. Ikan cupang jenis halfmoon yang telah menemani penulis di kosan dalam 

kesepian dan kesunyian serta telah memberikan ide-ide cemerlang dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 

14. Billa Shintia Syafitri yang telah membantu penulis dari segi makanan dan 

waktu bersama penulis dan juga memberikan motivasi, rasa sayang serta cinta 

dan rasa sabar dalam menghadapi penulis pada saat pengerjaan penulisan 

Tugas Akhir. 

 

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. 

Lampung Selatan,   Agustus 2021 
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