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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktik dan menyusun 

“Laporan Kerja Praktik” ini dengan baik. Setelah melakukan rangkaian kegiatan 

kerja praktik, kami banyak mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai pekerjaan 

konstruksi di lapangan, pengalaman mengawasi pekerjaan di lapangan dan juga kami 

dapat membandingkan ilmu yang selama ini kami pelajari di bangku kuliah dengan 

penerapannya pada pelaksanaan konstruksi di lapangan. Hal ini merupakan suatu 

kebanggaan tersendiri bahwa dari pengalaman tersebut, dapat kami jadikan sebagai 

langkah awal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan di dunia kerja 

kedepannya. 

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, 

pelaksanaan kegiatan kerja praktik dan penyusunan laporan ini tidak akan terselesaikan 

dengan baik. Oleh karena itu, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, yang telah menjaga dan selalu memberi kesehatan kepada kami 

sehingga dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktik ini dengan baik. 

2. Kedua orang tua, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara 

moril maupun materil dalam kegiatan kerja praktik dan penyusunan laporan ini.  

3. Acep Hidayat, ST, MT. selaku koordinator kerja praktik Program Studi Teknik 

Sipil  Universitas Mercubuana Jakarta. 
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4. Suprapti, ST, MT. Selaku pembimbing mata kuliah kerja praktek yang telah 

membimbing dan memberi semangat kami dalam menyelesaikan Kerja Praktik. 

5. Jeffry Felix, ST. selaku Project Manager proyek Apartment Samara Suites, atas 

kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kerja praktik di 

proyek tersebut. 

6. Hendrik Santoso, ST. selaku Site Manager proyek Apartment Samara Suites, dan 

selaku pembimbing kerja praktik yang senantiasa memberikan arahan serta 

bimbingan kepada kami selama kerja praktik dan  dalam penyusunan laporan ini. 

7. Seluruh rekan kerja PT. Andal Rekacipta Pratama baik di kantor maupun di 

lapangan proyek Apartment Samara Suites, yang telah banyak memberi bantuan 

dan pengarahan. 

8. Manajemen PT Syntesis Kreasi Utama yang telah memberi dukungan dan ijin 

kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik selama waktu tersebut. 

9. Seluruh teman-teman Sipil S1 Universitas Mercu Buana, yang telah banyak 

memberikan informasi dan referensi untuk kerja praktik ini. 

10. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah banyak 

membantu kami selama kerja praktik dan penyusunan laporan ini. 

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. 

Oleh karena itu, kami mengharapakan kritik dan saran bagi para pembaca untuk 

penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini. 
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Akhir kata, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca terutama mengenai perkembangan penguasaan ilmu rekayasa sipil. 

 

Jakarta, Desember 2018 

 

                             Penulis 
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