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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan

kerja praktek beserta laporannya.

Laporan kerja praktek ini disusun berdasarkan pengamatan, diskusi serta

dari data – data terkait yang kami peroleh dari PT. Adhi Persada Gedung selaku

kontraktor utama. Selama pelaksanaan kerja praktek di Proyek Apartemen Grand

Dhika City Jatiwarna-Bekasi ini kami dapat menambah ilmu dan wawasan serta

pengetahuan tentang berbagai macam metode pelaksanaan di lapangan dengan

segala permasalahannya.

Sehubungan dengan selesainya kerja praktek dan laporan kerja praktek ini,

maka kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Zainal Arifin, Ir. MT. selaku dosen pembimbing kerja praktek yang

telah memberikan bimbingan dan pengarahan bagi kami dalam

melaksanakan dan menyelesaikan laporan kerja praktek. Terima kasih atas

waktu yang selalu Bapak luangkan untuk kami.

2. Bapak Acep Hidayat, ST, MT selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil

Universitas Mercu Buana atas kemudahan dan bimbingan pada kami.

3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT selaku Koordinator Kerja Praktek Teknik

Sipil Universitas Mercu Buana atas bimbingan bapak kepada kami.

4. Bapak Agus Sri Mudjiono selaku Project Manager dari PT. Adhi Persada

Gedung yang telah menerima kami untuk kerja praktek dan memberikan

bimbingan dan arahan.
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5. Bapak M. Hidayatullah selaku Engineer dari PT. Adhi Persada Gedung

yang telah membagi ilmu, pengalaman dan pengetahuannya.

6. Bapak Suwandi selaku Project Production Manager dari PT. Adhi Persada

Gedung yang selalu memotivasi kami dan membagi ilmunya yang sangat

bermanfaat.

7. Bapak Ahmad Tahril selaku Supervisor dari PT. Adhi Persada Gedung

yang mengarahkan kami tentang beberapa metode pekerjaan yang ada di

lapangan.

8. Kepada seluruh jajaran staff di Kantor Proyek PT. Adhi Persada Gedung

selaku kontraktor proyek yang senantiasa memudahkan, mengarahkan dan

membantu kelancaran dalam pelaksaanaan kerja praktik ini.

9. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Mercu Buana Angkatan XXV

yang selalu saling mendukung, saling mendoakan dan saling memberi

semangat pada setiap langkah dan perjalanan yang kita ambil.

10. Kepada segenap staff Tata Usaha Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu

Buana, terima kasih untuk kemudahan selama proses penyelesaian laporan

kerja praktik.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari banyak kekurangan.

Koreksi serta saran, tentunya sangat diharapkan demi pertambahan ilmu bagi

kami. Semoga laporan pelaksanaan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat

dan memperluas wawasan bagi para pembaca.

Jakarta, Juni 2018

Penulis
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