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KATA PENGANTAR 

          Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan 

rahmatNya sehingga saya diberi kesempatan untuk menyelesaikan serangkaian 

kerja praktek serta menyusun laporan kerja praktek. Laporan kerja praktek ini 

berjudulkan Jaringan Distribusi SKTM Dan SKTR Serta Pemeliharaan Gardu 

Distribusi Di PT.PLN (Persero) Area Ciputat. Laporan ini tidak lepas dari doa, serta 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segenap kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih atas dukungan, dan bantuan penyusunan laporan ini 

sehingga berjalan dengan lancar. Diantaranya kepada: 

1. Allah Subhanallahuwata’ala. 

2. Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam. 

3. Bapak Dr. Setiyo Budiyanto, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik 

Elektro Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Ir.Badaruddin,M.Si selaku pembimbing yang mendukung dan 

memberi bantuan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini. 

5. Bapak Suparno sebagai Manager Konstruksi PT.PLN (Persero) Area Ciputat 

yang telah membantu penulis melaksanakan kerja praktek di PT. PLN 

(Persero) Area Ciputat. 

6. Bapak Roni Hutauruk selaku Supervisor bidang konstruksi yang telah 

membantu serta membimbing penulis dalam proses pelaksanaan kerja 

praktek. 

7. Ibu Ambar selaku Admnistration Staff di PT.PLN (Persero) Area Ciputat 

yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan dengan data yang 

diberikan. 

8. Bapak Mulyana yang telah membimbing penulis dalam proses pelaksanaan 

kerja praktek di lapangan proyek.   
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9. Ayah, ibu, adik, yang selalu mendukung penulis baik secara spritual maupun 

moril, serta yang tak henti-hentinya menyemangati dalam penulisan laporan 

kerja praktek ini. 

10. Teman seperjuangan di PT.PLN (Persero) Area Ciputat. Leni Putri untuk 

support dan bantuannya selama kerja praktik. 

11. Teman – teman seperjuangan Jurusan Teknik Elektro Angkatan 2015. 

12. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kerja praktek ini, 

yang tidak dapat disebutkan satu per-satu. 

          Penulis sadar bahwa laporan kerja praktek ini masih banyak kekurangan dan 

jauh dari kata sempurna karenan kedangkalan ilmu penulis. Oleh karena itu, kritik 

dan saran dari pembaca sangatlah dibutuhkan demi sempurnanya laporan kerja 

praktek ini 

 

   Jakarta,  Oktober 2018 

Penulis 

 

 

   (Dimas Pratama Putra) 
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