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     KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Lapangan serta dapat menyelesaikan 
laporannya tepat waktu dan tanpa adanya halangan yang berarti. 

Laporan Kerja Prakek Lapangan ini disusun berdasrkan apa yang telah kami 
lakukan pada saat dilapangan yakni pada “Tempat Praktek Lapangan” yang 
beralamat di Jalan Macan Kecamatan Daan Mogot Provinsi Djakarta Barat. 

 Dimulai dari tanggal 20 Agustus 2018 s/d 31 Januari 2019. 

Kerja praktek lapangan ini merupakan salah syarat wajib yang harus 
ditempuh Dalam Program Studi “ARSITEKTUR”. Selain untuk menuntas 
program studi yang penulis tempuh kerja praktek ini ternyata banyak 
memberikan manfaat kepada penulis baik dari segi akademik maupun untuk 
pengalaman yang tidak dapat penulis temukan saat berada di bangku kuliah. 

Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktek lapangan ini penulis banyak 
mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin 
mengungkapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. Joni Hardi. MT.selaku Kaprodi Teknik Arsitektur …….. 
2. Bapak Wibisono Bagus Nimpuno, ST, M.Sc selaku koordinator praktik profesi.  
3. Bapak Dr, Ir. M Syarif Hidayat M. Arch yang telah banyak memberikan arahan 

dan masukan kepada saya dalam melaksanakan kerja praktek dan juga 
penyelesaian laporan kerja praktek lapangan ini. 

4. Bapak Arviga selaku pimpinan/kepala “Tempat anda PKL” yang juga telah 
banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung 
sehingga dapat pelaksanaan kerja praktek dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar. 

5. Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-
pihak terkait lainnya yang telah banyak membantu baik itu untuk Pelaksanaan 
Kerja Praktek maupun dalam Penyelesaian Laporan Kerja Praktek ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Penulis akui penulis tidaklah sempurna seperti kata pepatah tak ada gading 
yang tak retak begitu pula dalam penulisan ini, apabila nantinya terdapat 
kekeliruan dalam penulisan laporan kerja praktek ini penulis sangat 
mengharapkan kritik dan sarannya. 

Akhir kata semoga laporan kerja praktek lapangan ini dapat memberikan 
banyak manfaat bagi kita semua. 

 

         31 Januari 2019 

 

 

 

            Faris Chasani 
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