KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja
praktek ini sebagai salah satu syarat mengikuti sidang skripsi Jurusan Teknik
Elektro Bidang Kontrol Jaringan, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
Laporan kerja praktek ini di buat berdasarkan analisa dan perencanaan
penulis dalam melaksanakan kegiatan bekerja di PT. BRINGIN KARYA
SEJAHTERA yang bergerak di bidang Property dan Management Building
Untuk itu pembuatan laporan ini tidak terlepas dari bantuan serta
dukungan yang di berikan oleh berbagai pihak sehingga dapat di selesaikan
dengan baik. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih
yang mendalam kepada :
a) Allah SWT yang telah memberikan beribu nikmat yang ada di muka bumi
ini.
b) Bapak Tendi, selaku Chief Engineering PT. BRINGIN KARYA
SEJAHTERA.
c) Bapak Dr. Setiyo Budiyanto, ST, MT selaku Ketua Program Studi Teknik
Elektro Universitas Mercu Buana.
d) Bapak Muhammad Hafizd Ibnu Hajar, ST, M.Sc selaku Sekertaris
Program Studi Teknik Elektro di Universitas Mercu Buana.
e) Bapak Ir. Baddarudin M.Si selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek
f) Bapak Ramdhani, Bapak Sigit selaku pembimbing yang mendukung dan
memberi bantuan kepada penulis dalam penyusunan laporan ini dan
pelaksanaan kerja praktek.
g) Segenap direksi, Engineering Manager serta seluruh staff PT. Bringin
Karya Sejahtera yang telah mengijinkan penulis melaksanakan kerja
praktek.
h) Ayah, ibu, dan keluarga besar yang selalu mendukung penulis baik secara
spritual maupun moril, serta yang tak henti-hentinya menyemangati dalam
penulisan laporan kerja praktek ini.
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i) Teman – teman seperjuangan Jurusan Teknik Elektro Angkatan 2016.
j) Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan kerja praktek
ini, yang tidak disebutkan satu per-satu.

Penulis sadar bahwa laporan kerja praktek ini masih banyak kekurangan karenan
kedangkalan ilmu penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca
sangatlah dibutuhkan demi sempurnanya laporan kerja praktek ini.
Jakarta, 27 Desember 2019

(Fajar Aditya Saputra)
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