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Alhamdulillah hirobbil’alamin, atas segala nikmat iman, islam, kesempatan serta
kekuatan, yang telah di berikan Allah S.W.T sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan kerja praktek ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan
dan suri tauladan rasullah shallallahu’alaihiwasalam berserta keluarga dan sahabat
beliau yang senang tiasa menjungjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai saat ini
dapat dinikmati oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Laporan kerja
praktek ini dibuat sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana teknik dari
Universitas Mercu Buana. Judul laporan kerja praktek ini adalah “Metode
pelaksanaan Pekerjaan Struktur Plat Lantai dan Balok”. Penyelesaian
laporan Kerja Praktek ini tidak luput dari berbagai pihak yang telah banyak
membantu penulis, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya
kepada:
1. Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis bisa menjalani
praktek dan menyelesaikan laporan ini.
2. Acep Hidayat,ST, MT. selaku Ketua Jurusan Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercubuana.
3. Acep Hidayat,ST, MT. selaku Koordinator Kerja Praktek Jurusan Teknik
Sipil Universitas Mercubuana.
4. Kukuh Mahi Sudrajat ST, MT selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik
yang telah memberikan bimbingan dan banyak masukan kepada penulis.
5. Bapak Ade Sujadmiko, selaku Project Manager PT. CATUR BANGUN
MANDIRI PERKASA.
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6. Seluruh Tim Engineering dan Staff PT. CATUR BANGUN MANDIRI
PERKASA selaku Kontraktor tempat penulis melakukan kerja praktik.
7. Kedua orang tua, kakak dan adik, serta rekan-rekan mahasiswa/i
Universitas Mercubuana yang selalu mendukung dan memberikan do’a
pada setiap langkah yang penulis ambil.
8. Semua pihak yang ikut membantu memberikan masukan dalam
menyelesaikan laporan kerja praktek yang namanya tidak dapat disebut
satu per satu.
9. Akhir kata penulis sadari bahwa laporan kerja praktek ini tidak lepas dari
kekurangan-kekurangan,

untuk

itu

penulis

memohon

maaf

atas

kekurangan ini dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun mengenai laporan ini. Semoga laporan kerja praktek ini
bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, November 2018
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