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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan 

rahmatnya yang telah diberikan-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kerja 

Praktik di Proyek Jembatan Sungai Tahang, PIK 2. Laporan kerja praktik ini disusun 

berdasarkan pengamatan dan data-data yang kami peroleh di Proyek Jembatan Sungai 

Tahang, PIK 2 selaku tempat kami kerja praktik. Selama pelaksanaan kerja praktik, kami 

dapat mengetahui cara-cara teknis pelaksanaan proyek yang sebenarnya di lapangan 

dengan segala permasalahan yang ada di proyek tersebut, kami juga dapat mempelajari 

sistem koordinasi antara semua pihak yang terkait. Pada kesempatan ini kami ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan motivasi 

dan bantuan atas terselesainya laporan kerja praktik ini, khususnya kepada : 

1. Allah SWT atas segala hidayah, kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada 

kami sehingga dapat menjalankan Kerja Praktik dengan baik dan lancar. 

2. Kedua orang tua kami yang tidak berhenti mendukung kami berupa dukungan kasih 

sayang, perhatian, nasihat serta doa yang tulus yang sangat memotivasi kami, juga 

dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa 

menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini dengan baik dan lancar. 

3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT., selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator Kerja 

Praktik dan Ketua Program Studi Teknik Sipil kami yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan sehingga kami dapat menyusun laporan ini dengan baik. 

4. Abang Angga Kistianto dan Abang Lele yang telah membantu Kami dalam pencarian 

tempat Kerja Praktik, sehingga Kami dapat melaksanakannya di Proyek Jembatan 

Sungai Tahang – PIK 2. 
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5. Bapak Wahyu Purnama, selaku Projet Manager yang telah mempercayai dan 

memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan Kerja Praktik di PT. Wijaya 

Karya (Persero) tbk proyek Jembatan Sungai Tahang PIK 2. 

6. Bapak Andreas Restu, selaku Manajer Konstruksi yang telah membantu proses 

pengenalan proyek dan pengarahan serta masukan untuk terselesainya laporan dan 

kerja praktik kami ini. 

7. Bapak Hariz Poetra dan Bapak Moh. Ibnu, selaku pembimbing kami di lapangan dan 

di kantor pproyek Jembatan Sungai Tahang PIK 2 yang telah membantu proses 

penyusunan dan pengarahan tugas dan kewajiban di lapangan. 

8. Seluruh karyawan yang bertugas dalam proyek Jembatan Sungai Tahang yang telah 

membimbing kami dengan ramah. 

9. Terima kasih teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan masukan, arahan, 

dan tentunya semangat agar kami bisa mengerjakan laporan dan sidang pada 

waktunya. dan untuk seluruh Keluarga Teknik Sipil Universitas Mercu Buana yang 

selalu support dan membantu kami. 

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik serta saran akan sangat membantu 

kami dalam kesempurnaan laporan kami ini. Semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk 

semuanya, amin. 

 

 

Jakarta, 13 Desember 2018 

Penulis 
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