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Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan kerja praktik 

ini. 

Laporan kerja praktik ini disusun berdasarkan pengamatan dan data-data yang kami 

peroleh dari PT. ABADI PRIMA INTI KARYA selaku kontraktor kontruksi. 

Selama pelaksanaan kerja praktik di Proyek Green Cleosa Apartment & Condotel 

kami dapat mengetahui cara-cara teknis pelaksanaan proyek dilapangan dengan 

segala permasalahan yang muncul, kami juga dapat mempelajari sistem koordinasi 

antara semua pihak yang terkait. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dorongan yang membantu terselesaikannya laporan kerja 

praktik ini, khususnya kepada : 

 Bapak Acep Hidayat, ST, MT., selaku koordinator kerja praktik dan 

Kepala  program studi Teknik Sipil yang berperan dalam birokrasi perizinan 

sehingga kami dapat melaksanakan kerja praktik dan juga memperlancar 

proses pelaksanaan kerja praktik.  

 Bapak Acep Hidayat, ST, MT., sebagai dosen pembimbing kami 

dikampus yang telah memberikan pengarahan kepada kami selama 

pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan kerja praktik. 
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 PT. APIK perusahaan Manajem kontruksi yang telah mengizinkan kami 

untuk praktik lapangan di proyeknya yaitu proyek Green cleosa Apartment 

& Condotel. 

 Bapak Ngatno selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan 

bimbingan, nasihat, dan tata cara dalam proses pengerjaan tugas-tugas 

dilapangan. 

 Teman-teman Teknik Sipil yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu yang 

telah memberikan semangat dan masukan selama pelaksanaan kerja praktik 

beserta laporannya. 

 Teman-teman kerja staf dan team pelaksana proyek Green Cleosa 

Apartment & Condotel yang selalu memberikan nasihat dan saran selama 

di proyek. 

Akhir kata kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 

akan sangat membantu sekali bagi kami untuk membuat laporan-laporan yang lebih 

baik kedepannya nanti. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. 

Wassalammu’alaikum, Wr. Wb. 

 

 

Jakarta, 19 Desember 2018 
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