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KATA PENGANTAR 

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas laporan Kerja Praktek. 

Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan observasi dan data-data yang kami peroleh 

dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk. selaku Kontraktor Utama. Selama pelaksanaan Kerja 

Praktek di Proyek Pembuatan Apron dan Taxiway Cargo tahap 1 Bandara Soekarno Hatta 

ini kami dapat mengetahui cara-cara pelaksanaan proyek di lapangan dengan segala 

permasalahannya. Kami juga dapat mempelajari sistem koordinasi antara semua pihak yang 

terkait dalam proyek tersebut. 

Untuk pelaksanaan Kerja Praktek kami lakukan secara kelompok dengan tinjauan 

khusus membahas mengenai “Metode Pelaksanaan Pekerjaan Service Road di Proyek 

Pembuatan Apron dan Taxiway Cargo tahap 1 Bandara Soekarno Hatta”. 

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

yang telah membantu dan mendukung kami secara moril maupun materiil, langsung maupun 

tidak langsung sehingga laporan Kerja Praktek ini dapat kami selesaikan dengan sebaik-

baiknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada : 

 Allah SWT atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada kami, 

sehingga kami dapat menjalankan kerja praktek dengan baik dan selamat. 

 Orang tua kami yang tanpa henti memberikan dukungan dan doa yang akan 

selalu menjadi motivasi kami. Dan juga dukungan moril dan materiil yang 

diberikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan kerja praktek dengan 

baik. 
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 Bapak Acep Hidayat, S.T.,M.T. selaku Dosen Pembimbing di kampus yang telah 

memberikan nasihat dan bimbingan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan 

ini, serta sebagai Koordinator Kerja Praktek dan Kaprodi Teknik Sipil yang 

sangat berperan dalam perizinan sehingga kami dapat melaksanakan kerja 

praktek. 

 Bapak Ir. Tri Haryono selaku Manajer Proyek Pembuatan Apron dan Taxiway 

Cargo Tahap 1 Bandara Soekarno-Hatta yang telah menerima kami dengan 

sangat baik dan mengizinkan kami untuk melaksanakan kerja praktek selama 

dua bulan lebih. 

 Bapak Suluh Damar Harbian, S.T selaku Manajer Produksi yang telah 

memberikan bimbingan dan inspirasi kepada kami selama kami melaksanakan 

kerja praktek. 

 Bapak Hendra Wijaya, S.T selaku Manajer Engineering yang telah memberikan 

kami bimbingan selama kerja praktek. 

 Bapak Chandra Wibisono, S.T selaku Project Control yang telah memberikan 

bimbingan, pengetahuan, dukungan serta keceriaan kepada kami dalam 

pelaksanaan kerja praktek ini. 

 Ibu Apsari Setiawati, S.T selaku Project Control yang telah sabar dalam 

memberikan bimbingan dan semangat kepada kami selama kami melaksanakan 

kerja praktek. 

 Bapak Arief Khabibur, S.T selaku Project Planning yang memberikan kami 

bimbingan serta saran yang membangun dalam pelaksanaan kerja praktek ini. 
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 Bapak Dody Lazwardi selaku Quality Control yang telah memberikan 

pengetahuan, nasihat serta inspirasi kepada kami dalam banyak hal selama 

pelaksanaan kerja praktek. 

 Bapak Yedri, Bapak Lamirun, Bapak Iskandar dan Bapak Yani selaku 

Supervisor yang telah memberikan pengetahuan dan pengarahan lapangan 

kepada kami selama kerja praktek. 

 Bapak Wawan Gunawan selaku Head Officer HSE yang telah memberikan 

arahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan kerja praktek dengan 

selamat. 

 Seluruh Staff dan Karyawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang tidak dapat 

kami sebutkan satu – persatu. 

 Semua pihak yang telibat dalam penyusunan laporan ini. 

Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang dilakukan 

selama menjalani kerja praktek maupun saat penulisan laporan kerja praktek ini. Semoga 

laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dengan sebagai mana mestinya. 

 

Tangerang, 30 Oktober 2018 

 

         Penulis   
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