KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun laporan
kerja praktek Pembangunan Struktur Atas Apartemen B Residence, Bumi Serpong
Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.
Laporan kerja praktek ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan
akademis dalam menyelesaikan pendidikan program studi Strata Satu (S1) bagi
mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercubuana, Meruya, Jakarta
Barat. Manfaat dari kerja praktek ini adalah untuk dapat mengenal dan mengerti hal-hal
dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan dapat membandingkan
serta menghubungkan dengan teori-teori yang telah didapat di perkuliahan. Apa yang
telah didapat oleh penulis selama 90 hari melaksanakan kerja praktek ini diharapkan
dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan suatu proyek.
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, atas segala bantuan
dan bimbingan yang telah diberikan selama kerja praktek sampai tersusunnya laporan
ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Acep Hidayat, S.T.,M.T., selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas
Teknik Universitas Mercubuana.
2. Kukuh Mahi Sudrajat, S.T.,M.T., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek
penulis yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya Laporan Kerja
Praktek ini.
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3. Sadewa Winditiama, S.T., selaku Pembimbing Lapangan dari Wijaya Karya
Gedung yang telah memberikan bimbingan saat pelaksanaan Kerja Praktek.
4. Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan bimbingan dan dukungan saat
pelaksanaan Kerja Praktek.
5. Seluruh karyawan Wijaya Karya Bangunan Gedung yang telah membantu
proses pelaksanaan Kerja Praktek.
6. Seluruh staff dan karyawan Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Mercubuana yang telah membantu proses administrasi dalam
pelaksanaan Kerja Praktek penulis.
7. Seluruh teman – teman yang telah membantu serta mendukung selama proses
Kerja Praktek.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan
jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat.

Jakarta, 12 Juni 2018
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