KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik.
Laporan Kerja Praktik ini disusun berdasarkan observasi dan data-data yang
penulis peroleh dari PT. Total Bangun Persada selaku kontraktor pembangunan
Proyek Apartment The Pakubuwono Menteng. Selama pelaksanaan Kerja Praktik
di Proyek The Pakubuwono Menteng ini penulis dapat mengetahui cara-cara
pelaksanaan proyek di lapangan dengan segala permasalahannya. Penulis juga
dapat mempelajari sistem koordinasi antara semua pihak yang terkait dalam
proyek tersebut.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah membantu dan mendukung secara moril maupun materil,
langsung maupun tidak langsung sehingga laporan kerja praktik ini dapat penulis
selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami
ucapkan kepada:
1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sugito Prayitno dan Almh Ibu sunarti,
yang tidak berhenti mendukung penulis berupa dukungan kasih sayang,
perhatian, nasihat serta do’a yang tulus yang sangat memotivasi, juga
dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis sehingga bisa
menyelesaikan laporan Kerja Praktik dengan baik dan lancar.
2. Ibu Suci putri elza, ST, MT. selaku dosen pembimbing Kerja Praktik, yang
telah membimbing dan memberikan nasehat-nasehat serta saran kepada
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penulis, sehingga dapat menjalankan Kerja Praktik dan membuat laporannya
dengan baik.
3. Bapak Acep Hidayat, ST, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah membantu penulis dalam
administrasi Kerja Praktik.
4. Bapak Ir. Richard Tan selaku Project Manager PT. Total Bangun Persada
Proyek Apartment The Pakubuwono Menteng yang telah menerima penulis
dengan baik untuk melaksanakan Kerja Praktik selama kurang lebih tiga bulan.
5. Bapak Adrian Wijaya dan Bapak Robin selaku pembimbing lapangan yang
telah memberikan banyak ilmu, nasehat dan masukan kepada penulis selama
Kerja Praktik.
6. Seluruh staff dan karyawan PT. Total Bangun Persada Proyek Apartment
The Pakubuwono Menteng yang telah memberikan pengalaman dan
keceriaan pada saat penulis melaksanakan Kerja Praktik.
7. Seluruh staff TU fakultas teknik Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah
membantu penulis memudahkan proses administrasi dari awal sampai akhir
Kerja Praktik.
8. Teman-teman teknik sipil Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah
memberikan masukan, menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan semangat
agar penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktik ini sebaik mungkin.
9. Dan untuk seluruh keluarga besar teknik sipil Universitas Mercu Buana Jakarta
yang selalu memberi support dan membantu.
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Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang
telah membantu dalam proses penyelesaian laporan Kerja Praktik ini.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan,
khususnya para pembaca.

Jakarta, 10 Januari 2019
Penulis,

Umam Dwi Nugroho
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