KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT untuk semua
berkat dan karunia yang telah diberikan hingga laporan praktik profesi ini
dapat disusun sebagaimana mestinya.
Tujuan dan fungsi dari kerja praktik itu sendiri adalah untuk melatih
dan mengembangkan kemampuan serta menerapkan disiplin ilmu yang
didapat selama perkuliahan. Melakukan kerja praktik ini juga dilatih untuk
terjun langsung dan bersosialisasi dengan masyarakat serta mengenal
dunia kerja secara professional.
Kerja praktik tersebut dilaksanakan di PT. Ciriajasa CM selaku
Konsultan Manajemen Kontruksi, dimana penulis sebagai mahasiswa
praktikan selama kurang lebih 80 hari kerja.
Dengan diberikannya waktu selama 80 hari kerja untuk
melaksanakan praktik profesi, saya menyadari bahwa masih banyak hal
yang belum saya pelajari secara tuntas dan masih banyak pengalaman
berharga yang belum saya rasakan, yaitu bagaimana perencanaan
arsitektur dalam kehidupan nyata dan tahapan yang harus dilalui dalam
perencanaan arsitektur.
Saya juga menyadari bahwa penulisan laporan praktik profesi ini
masih jauh dari sempurna karena pengalaman dan pengetahuan saya
yang masih terbatas, namun saya berusaha untuk dapat menyelesaikan
laporan praktik profesi ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kritik dan
saran sangat saya perlukan agar dapat menyempurnakan laporan ini.
Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah memberikan dorongan dan membantu
terselesaikannya laporan Praktik Profesi ini, khususnya kepada :
1. Bapak Syaripudin dan Ibu Iim, Selaku kedua orangtua saya serta
keluarga yang memberikan dukungan dan semangat dalam
penyusunan laporan Praktik Profesi ini;
2. Bapak Ir. Joni Hardi, MT., selaku ketua Program Studi Teknik
Arsitektur;
3. Bapak Wibisono Bagus Nimpuno,ST.,MSc., selaku Koordinator
Praktik
Profesi Program Studi Teknik Arsitektur yang telah
berperan dalam birokrasi perijinan sehingga saya dapat
melaksanakan kerja praktek dan juga memperlancar proses
pelaksanaan Praktik Profesi;
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4. Ibu Dr. Ir. Tin Budi Utami, MT., selaku dosen pembimbing saya di
kampus yang telah membimbing dan memberikan pengarahan
kepada saya selama penyusunan laporan Praktik Profesi ini;
5. Ibu Ita (Novrita Sari), selaku Team Leader PT. Ciriajasa CM di
Proyek Rumah Susun TT Pasar Rumput yang telah mengijinkan
untuk melaksanakan kerja praktek dan juga membantu
memperlancar proses kerja lapangan.
6. Bapak Taufik, selaku pembimbing Praktik Profesi saya dilapangan
yang membantu dalam penyusunan Praktik Profesi ini;
7. Bapak Ibnu, Bapak Tri dan Tim lainnya yang telah membantu
memberikan data-data mengenai Perusahaan PT. Ciriajasa CM;
8. Serta teman-teman dan senior-senior yang memberikan semangat
dan masukan selama penyusunan laporan Praktik Profesi ini.
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah
pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Mercu Buana Jurusan
Arsitektur dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan bagi mahasiswa
yang belum melaksanakan Praktik Profesi dan menjadi tambahan ilmu
bagi kita semua. Aamiin YRA.

Jakarta,

Februari 2019

Agung
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