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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, Tuhan yang Maha Esa karena 

atas pertolongan dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan 

Kerja Praktik ini dengan judul “PELAKSANAAN PEKERJAAN BEARING WALL 

DAN PENGECORAN PLAT LANTAI ECOHOME APARTMENT CITRA RAYA” 

pada waktu yang telah ditentukan. 

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan 

penulis di PT. Ciputra Residence selama kurang lebih 2 bulan. Laporan Kerja Praktik 

ini dibuat guna memenuhi salah satu matakuliah Kerja Praktik serta melengkapi syarat 

untuk memperoleh gelar Strata Sarjana 1 (S1) Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. 

Dalam proses penyusunan penulisan Laporan Kerja Praktik ini tentunya penulisan tidak 

lepas dari berbagai hambatan, namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, 

penulisan Laporan Kerja Praktik ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis 

tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Yth. Bpk. Reynaldi, selaku manajer proyek EcoHome Apartment yang 

memberikan arahan dalam dunia kerja konstruksi bangunan. 

2. Yth. Bpk. Adi Tri, selaku site manajer yang memberi pengarahan serta 

memperkenalkan ke personil di lapangan dan departemen Teknik Citra Raya. 

3. Yth. Bpk. Rudy, selaku Engineer dan pembimbing penulis saat berada di tim 

Teknik yang memberikan penulis pengetahuan tentang pelaksanaan di lapangan. 

4. Yth. Bpk. Doddy, selaku pelaksana di lapangan dari pihak kontraktor yang 

memberi tahu sedikit banyak tentang pelaksanaan saat berada di lapangan. 
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5. Staff Tata Usaha Universitas Mercu Buana 

6. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendukung dan terus memberikan doa 

dan motivasi maupun materil. 

7. Para staff dari pihak kontraktor maupun dari PT. Ciputra Residence yang 

tidak tersebutkan yang telah membantu penyelesaian Laporan Kerja Praktik, 

penulis ucapkan juga terima kasih atas segala bantuan dan sarannya. 

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang telah 

membantu penulis dalam proses penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu 

berharap dan berterima kasih atas segala saran dan masukan dari berbagai pihak yang 

bersifat membangun penulis harapkan demi kesempurnaan Laporan Kerja Praktik ini 

dan yang akan datang serta menerima saran dan masukan tersebut dengan hati terbuka. 

Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya 

para pembaca. 

Jakarta, Desember 2017 

Penulis, 

 

Ahmad Nur Cholis 


