
HALAMAN PERSET'U.}{JA N

l, I'A1'A P E NC Il NllA L IAN KA PA [. S PE. I . iltui PA N I]A LA M

IJI-.ROI-AH CI:RAK htEh4ASliKI ALt-iR PEt.AlAll,lN SEMPIT Di

SLINCAi BARITO

DI SUSI-JN L}LL,I.I :

Si:P]'lAhi tilNlr .\[IDILLA! I
NIl.4qt l4.x2q N

'i'elah i!i.selui*i dan diterima, selanjutnS'a ilapai diujikan t'li <iepan

I)crvan Pcn guj i Ilcl iteknik I imu iielal,aran Sr--n:arang

Serrarang- ia:ruari f i) i I

Dosen triembimbing i

,*

Caot.SiDROTL]i.IUUNTAHA-M.Si--Id.Mer. YLJSTNASAPAN.S.ST.M.M.
Pembina (lV/A)

NrP. r96707r2 1qq808 i 001

Penata (ililci
NIP. 197?l t:q 200_it)? 2 001

Dosen Pernbimhing II
{

-r.. I'-'-r\ ---f ;'{- f>( v v,/(.-_) u

II



HALAMAN PtrNGESAI{AI\

UPAYA PENGENDALIAN KAPAL SPB. LAMPAN DALAM
BEROLAH GE,RAK MEMASUKI ALUR PELAYARAN SEMPIT DI

SUNGAI BARITO

DISTJSUN OLEH:

SEPTIAN IBNU ABDILLAH
NIT 49124429 N

Telah diuji dan disahkan oleh :

Dewan Penguji Politeknik llmu Pelayaran Semarang

pada tan gg ut....': ::. :.. /-.i..'.. i....zo t I

Penguji II Penguji III

28 199803 1 001

iM -\\.--,./_ r\ LT K'/
Capt. SIDROTUL MUNTAHA, M.Si., M.Mar

Pembina (lV/a)
NtP. 19670712 199808 1 001

Dikukuhkan oleh:

POLITEKNIK ILML] PELAYARAN SEMARANG

Capt. WISNU HANDOKO. M.Sc.

Pernbina (IV/a)

NrP.19731031 199903 i 002

YUSTINA SAPAN, S.ST. M.M.
Penata (llllc)

NrP. 19771129 200502 7 001.

iii

r (ilr/d)



Yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama

NIT

IIALA}fAN PERNYATAAN

: SEPTIAN IBNU ABDILLAH

49124429 N

Program Studi : NAUTIKA

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "Upaya Pengendalian

Kapal SPB.LAMPAN Dalam Berolah Gerak Memasuki Alur Pelayaran

Sempit di Sungai Barito" adalah benar hasil karya saya bukan jiplakan / plagiat

skripsi dari orang lain dan saya bertanggung jawab kepada judul maupun isi

dari skripsi ini. Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka saya

bersedia untuk membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi

lain.

Semarang,.
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Dengan berpegang pada agama hidup akan terarah, dengan ilmu
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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan

skripsi yang berjudul *UPAYA PENGENDALIAN KAPAL SPB.LAMPAN DALAM

BEROLAH GERAK MEMASUKI ALUR PELAYARAN SEMPIT DT SUNGAI

BARITO".

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar Profesional Sarjana Sains Terapan Pelayaran (S.ST.Pel) dalam

bidang Nautika program D.IV Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Penulis

berharap semoga skripsi ini berguna bagi pembaca karena penulis berusaha

menyusun skripsi ini sebaik mungkin dengan keadaan yang sebenar-benarnya

berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis birnyak mendapatkan bimbingan,

dukungan, dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam

kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada:

l. yth. Capt. Wisnu Handoko. M.Sc, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang.

2. Yth. Capt. Samsul Huda, M.M., M.mar. selaku Ketua Program Studi Nautika.

3. Yth. Capt. Sidrotul Muntaha, M.Si., M.mar. selaku Dosen Pembimbing

Materi.
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