KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah
diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan pembuatan
laporan Kerja Praktik ini dengan baik dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik pada program studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
Selain itu, laporan ini juga dibuat dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan
seluruh kegiatan penyusun selama melaksanakan kerja praktik. Pengalaman dan
materi yang penyusun alami sudah terabadikan dalam laporan ini dengan harapan
dapat membuahkan hasil positif bagi semua pihak yang memerlukan. Menyusun
sebuah laporan tentu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa bantuan dari pihak-pihak
yang terkait didalamnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun hendak
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bpk. Acep Hidayat, ST., MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana sekaligus Dosen Koordinator Kerja Praktik serta
Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk
penyusun dalam memberikan bimbingan, fasilitas, serta masukan dan saran
dalam pelaksanaan kerja praktik.
2. PT. Waskita Karya Realty selaku pemilik proyek Nines Plaza & Residence yang
sudah memberikan kesempatan untuk penyusun dapat melaksanakan kerja
praktik.
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3. Bpk. Indrajati Budidharmo selaku Project Director proyek Nines Plaza &
Residence yang telah memberikan fasilitas dan bimbingan kepada penyusun
selama pelaksanaan kerja praktik.
4. Bpk. Alva Wongkaren dan Bpk. Hengky Sitorus selaku Site Manager sekaligus
pembimbing lapangan kerja praktik ini yang telah memberikan banyak ilmu dan
berbagi pengalaman kerja di lapangan selama pelaksanaan kerja praktik.
5. Bpk. Fitrah dan Bpk. Guntoro selaku pelaksana PT. Waskita Karya Gedung yang
yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama pelaksanaan kerja
praktik.
6. Bpk. Agus dan Bpk. Adi selaku konsultan manajemen konstruksi PT. Tethagra
Catur Matra yang yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan selama
pelaksanaan kerja praktik.
7. Rekan-rekan sesama Mahasiswa/i Teknik Sipil & Teknik Arsitektur yang turut
melaksanakan kerja praktik di proyek Nines Plaza & Residence, terdiri dari :
a. Rekan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (Alan, Felix, Firda, Laila,
Surya)
b. Rekan Politeknik Negeri Jakarta (Dennis, Dina, Joshua, Ummi)
c. Rekan Universitas Pembangunan Jaya Tangerang Selatan (Greaty)
d. Rekan Politeknik Negeri Pontianak (Miranda & Wiwik)
e. Rekan Universitas Negeri Jakarta (Aziz, Bai, Hafidz, Mufti)
f. Rekan Universitas Atmajaya Yogyakarta (Dio & William)
g. Rekan Politeknik Negeri Padang (Heliya, Irfan, Mutia, Rizqy)
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8. Semua pihak yang telah membantu selama masa kerja praktik maupun dalam
proses penyusunan laporan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari akan banyaknya kekurangan dalam laporan Kerja Praktik ini.
Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran yang bersifat membangun
untuk kesempurnaan laporan ini.

Jakarta, 20 Desember 2018

Penyusun
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