
 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu`alaikum wr.wb 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan 

Laporan Kerja Praktek ini.  

Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan pengamatan dan data-data 

yang kami peroleh dari PT. Trimatra Jasa Prakasa Manajemen Kontruksi di 

Proyek Tower Alexandria Silk Town. Selama pelaksanaan Kerja Praktek ini kami 

dapat mengetahui metode pelaksanaan proyek di lapangan, mempelajari sistem 

koordinasi antara semua pihak yang terkait, permasalahan yang mungkin 

mengganggu aktivitas dalam proyek tersebut dan lain-lain.  

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan mendukung kami secara moril maupun materil, langsung 

maupun tidak langsung sehingga laporan Kerja Praktek ini dapat kami selesaikan 

dengan sebaik-baiknya, khususnya kepada : 

 Kedua Orang Tua kami yang selalu mendukung kelancaran kerja praktek 

kami sehingga terus memotivasi diri dan yang selalu berdoa agar apa yang 

kami kerjakan dapat bermanfaat kelak. 

 Bapak Reza Ferial Ashadi, ST, MT., selaku dosen pembimbing yang 

telah memberikan pengarahan selama pelaksanaan kerja praktik dan 

penyusunan laporan kerja praktik. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/



 

 

 Bapak Jayus selaku Admin di Proyek Tower alexandria slik town yang 

berperan dalam birokrasi perizinan sehingga kami dapat mengikuti kerja 

praktek ini. 

 Bapak Aria Tri Indra Lesmana selaku Construction Manager yang 

memberikan kami arahan tentang dunia keteknik sipilan beserta dorongan 

mental agar terus bersemangat. 

 Bapak Arif Hidayatulloh selaku Chef Inspector serta Pembimbing 

Lapangan kami yang sangat berperan dalam penyusunan laporan kerja 

praktek ini tersebut. 

 Bapak Moseyev Dimitri selaku Engineering Struktur yang selalu 

mendampingi kami di lapangan dan memberikan ilmu langsung saat 

pelaksanaan suatu kegiatan sedang berlangsung. 

 Pak kokoh, Pak atar, Pak Irwan, Kak Nabilah, Pak Bony dan yang 

tidak dapat kami sebutkan satu-persatu selaku staf proyek dan engineer 

dari PT. Trimatra Jasa Prakasa yang menerima kami dan memberikan 

banyak masukan, nasihat juga motivasi diri. 

 Rekan Mahasiswa dari Universitas Mercu Buana khususnya Teknik Sipil 

angkatan 2014 yang membantu kami dalam penyusunan laporan kerja 

praktek ini. 

 Seluruh Staff dan Dosen Teknik Sipil dari Universitas Mercu Buana 

yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu semoga tidak mengurangi 

rasa hormat   kami 
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