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KATA PENGANTAR 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, shallawat serta salam 

semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas 

Rahmat dan karunia-Nya kita masih selalu mendapat perlidungan, dan dapat menulis 

laporan Praktik Profesi. Laporan ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat 

untuk menyelesaikan program Strata 1 pada Jurusan Teknik Arsitektur Universitas 

Mercu Buana, serta berdasarkan hasil pengamatan selama Praktik Profesi 

berlangsung dalam kurun waktu 80 hari atau kurang lebih 5-6 bulan. Pelaksanaan 

Praktik Profesi dilakukan di PT. Graha Perkasa Abadi  proyek Lumina City Apartemen 

yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Km. 4 No. 700 Tangerang. 

 Dalam penulisan susunan laporan Praktik Profesi penulis menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan Praktik Profesi serta pengalaman 

yang sangat berharga yang belum didapatkan selama berada dibangku perkuliahan. 

Penyusunan laporan Praktik Profesi tentu masih jauh dari kata sempurna, namun 

penulis berusaha untuk dapat menyelesaikan laporan Praktik Profesi dengan sebaik-

baiknya dan tepat waktu. 

 Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan support, pengetahuan dan pengalaman baru, serta motivasi dan 

semangat kepada penulis dalam penyelesaian susunan laporan Praktik Profesi ini. 

Ucapan terimakasih penulis dikhususkan kepada: 

Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta perlindungan-Nya  

sehingga atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan penelitian ini.  

Kedua orang tua saya Bapak Achmad Alfian dan Ibu Selvi yang tidak ada hentinya 

mendoakan saya, memberikan dukungan, motivasi dan selalu mengingatkan saya 

untuk beribadah karena atas izin Allah SWT dan kedua orang tua saya dapat 

menyelesaikan Laporan penelitian ini.  

Bapak Wibisono Bagus Nimpuno, ST, M.Sc  selaku Koordinator Praktik Profesi 

Program Studi Teknik Arsitektur yang mengarahkan jalannya Praktik Profesi ini. 

Bapak Nurkholis selaku Project Manager yang telah memberikan izin kepada 

penulis untuk melaksanakan Praktik Profesi di PT. Graha Perkasa Abadi. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Bapak Danu Pratiko selaku Site Engineering PT. Graha Perkasa Abadi yang telah 

menjadi koordinator dan pembimbing dalam memberikan pengetahuan baru dan 

arahan yang baik kepada penulis selama berada di lapangan. 

Ibu  Rahil Muhammad Hasbi, ST, M.Arch selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan semangat dan motivasi untuk saya. 

Ibu Ir. Andjar Widjajanti, M.T selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan arahan dan masukan dalam melaksanakan Praktik Profesi dan 

penyelesaian laporan Praktik Profesi ini. 

Rekan-rekan Teknik Arsitektur angkatan 2013 yang telah memberi semangat serta 

motivasi dalam proses penyelesaian laporan Praktik Proses ini. 

 Penulis mengharapkan dari laporan Praktik Profesi ini dapat memberikan 

manfaat bagi mahasiswa Teknik Arsitektur terutama di Universitas Mercu Buana serta 

memberikan pengetahuna baru yang belum pernah didapatkan selama dibangku 

perkuliahan bagi mahasiswa yang belum mengambil aau melaksanakan Praktik 

Profesi. 

 

Jakarta, 15 Februari 2019 

 

 

        Alfiska Selfiana 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




